دليل ال�شهادة الثانوية العاملية
مقدمة:
الأخ الطالب:
بني يديك مر�شد ال�شهادة الثانوية العاملية وهي التي ت�ساعدك يف موا�صلة درا�ستك اجلامعية بعد �أن يحالفك
احلظ والتوفيق يف �أداء االمتحان .
وتهدف ال�شهادة لت�أهيل �أبنائنا بالدول الإفريقية للدخول للجامعات املحددة التي جتدها يف غري هذا املكان
 .وتتيح لك هذه ال�شهادة اخليارات الوا�سعة الختيار املواد التي تريد �أن تدر�سها �إىل جانب املواد الإجبارية
املطلوبة درا�ستها ُي َعد املرور فيها جواز �سفر لدرا�ستك اجلامعية �أو حل�صولك على ال�شهادة الثانوية العاملية.
تتم الدرا�سة واالمتحان باللغة العربية هذا العام جلميع املواد ويتم منح ال�شهادة الثانوية من جمل�س ال�شهادة
الثانوية العاملية الذي ير�أ�سه مدير جامعة �إفريقيا العاملية ومتثل فيه هيئات وم�ؤ�س�سات تعليمية وتربوية
متعددة �إىل جانب الأمني العام لل�شهادة الثانوية وهو حلقة الو�صل بني جمل�س ال�شهادة والطالب وعن طريق
املجل�س يتم الإ�شراف على هذه ال�شهادة .
و�أحد �أذرع هذا املجل�س امل�شرف الإقليمي على ال�شهادة الثانوية العاملية وي�سمى (رئي�س املركز)  ،وهو مندوب
دائم يقيم يف اجلهة التي تقرر �أن يكون فيها مركز لل�شهادة و�ستجد نف�سك مرتبط ًا به وي�ستطيع �أن يقوم بتكملة
�صورة ال�شهادة كما ي�ستطيع �أن يجيب عن ت�سا�ؤالتك .
االبن الطالب :
�إذا �أردت �أن تلتحق بهذه الدرا�سة فعليك �أن تت�أكد من الآتي :
�)1إنك طالب نظامي در�ست درا�سة نظامية و�أكملت درا�ستك الثانوية �أو ق�ضيت فرتة من الزمن باملرحلة الثانوية
.
 )2و�إن كنت غري نظامي ميكنك اجللو�س لالمتحان بعد �إثبات �أهليتك يف (حفظ القر�آن ،الإجازة من بع�ض �أهل
العلم … الخ )  .وللأمانة العامة احلق يف تقدير ذلك .
)3اجللو�س لهذا االمتحان ال تقيده �سن معينة .
)4ال بد �أن ت�سدد الر�سوم الدرا�سية وقـدرها ( 35يورو) «خم�س وثالثون يورو» � ،أو ما يعادلها بالعمالت الأجنبية
�أو املحلية  ،و�إذا مل تكمل �أو ت�سدد هذا املبلغ كام ً
ال فلن جتد فر�صة للجلو�س لالمتحان .
)5يتم اعتماد زمن عقد االمتحان لهذه ال�شهادة عن طريق امل�شرف الإقليمي على ال�شهادة ببلدكم و�ستجد
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عنوانه وهاتفه يف نهاية هذا الدليل .
 )6يتم الإعالن عن هذه ال�شهادة بوا�سطة امل�شرف الإقليمي عن طريق �أجهزة الإعالم الر�سمية وال ُتقبل طلبات
اجللو�س المتحانها �إال عن طريقه كما �أنه ال ُتقبل الطلبات بعد انق�ضاء الفرتة املحددة للتقدمي .
 )7تعقد امتحانات ال�شهادة الثانوية العاملية مرتني يف العام (فرباير  ،و�أغ�سط�س) من كل �سنة .وميكن للطالب �أن
يجل�س لالمتحان �أكرث من مرة .
 )8يجوز للطالب احل�صول على ال�شهادة بالتجميع والتكميل يف امتحانني متتالني .
 )9تعقد االمتحانات يف كل املراكز يف وقت واحد وبجدول موحد  ،كما يجوز عقد االمتحانات �صباحية �أو م�سائية
ح�سب اجلدول املعد من الأمانة العامة .
 )10ت�ستخرج ال�شهادة فقط من الأمانة العامة لل�شهادة دون �سواها ومرة واحدة فقط .
املواد الدرا�سية :

ميتحن الطالب يف الق�سمني املو�ضحني �أدناه :
(�أ)  :املواد الإجبارية :
 )1الرتبية الإ�سالمية

 )2اللغة العربيـة

(ب)  :املواد االختيارية :

 )3اللغة الأجنبية (الإجنليزيـة الفرن�سية)

		
 )5الرتبية الإ�سالمية تخ�ص�ص

 )6اللغة العربية تخ�ص�ص .

 )7الريا�ضـيات تخ�صـ�ص		

 )8اجلغـــرافـيا .

			
 )9الدرا�سـات البيئــية

 )10الريا�ضيات الأولية .

				
 )11التاريــــــخ

 )12الفـــيزيـاء .

 )13الكـــيمـــياء			

 )14الأحــــياء .

جتد مفردات هذه املواد مو�ضحة يف هذا الدليل يف �صفحة ( . )11كما توجد تفا�صيل كل منهج مع امل�شرف الإقليمي
وميكنك احل�صول عليه .

(ج)  :طريقة االمتحان :
-

يجب على الطالب �أن ميتحن مواد املجموعة (�أ) �إجباري ًا وهي  :الرتبية الإ�سالمية واللغة العربية واللغة

الإجنليزية �أو اللغة الفرن�سية .
-

مواد املجموعة (ب) مواد اختيارية حيث ميكن للطالب �أن يختار منها �أربع مواد كحد �أدنى  ،وال تزيد عدد
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ً
جملة (الإجبارية  +االختيارية) عن ت�ســـع مواد .
املواد املمتحنة

(د)  :منح ال�شهادة :

متنح ال�شهادة للطالب الذي ينجح يف ثالث مواد �إجبارية ومادتني اختياريتني من بني املواد االختيارية املعطاة  ،ومينح
الطالب �إفادة مكتوبة باملواد التي جنح فيها ،والتي يكون عددها �أقل من عدد املواد التي ت�ؤهله لنيل ال�شهادة .
	اجلهة التي متنح ال�شهادة �أو الإفادة هي الأمانة العامة لل�شهادة .


متنح ال�شهادة على ح�سب �أداء الطالب يف االمتحان على النحو التايل :

 /1اجللو�س للثالث مواد الإجبارية � +أربع �أو �ست مواد اختيارية .
 /2النجاح يف الثالث مواد الإجبارية  +مادتني من املواد االختيارية .
 /3ن�سبة النجاح ( )%50فما فوق  ،وحت�سب من �سبعة مواد .
 /4عدم �إظهار الن�سبة لأي طالب را�سب .


يجوز للطالب الذي جل�س للمواد امل�ؤهلة للح�صول على هذه ال�شهادة يف فر�صتني وجنح فيها عدا مادة اللغة

الأجنبية (الإجنليزي �أو الفرن�سي)  ،اجللو�س لفر�صتني �أخريني بر�سوم  ،وهي كالآتي :
�أ -اجللو�س للفر�صة الثالثة مببلغ ( 7يورو)� ،أو ما يعادلها بالعمالت الأجنبية �أو املحلية .
ب -اجللو�س للفر�صة الرابعة مببلغ ( 10يورو)� ،أو ما يعادلها بالعمالت الأجنبية �أو املحلية .


يجوز للطالب الذي جل�س ل�ست مواد وجنح فيها وتغيب عن املادة ال�سابعة بعذر مقبول للأمانة العامة وقدم

وثائق تفيد بذلك  ،اجللو�س المتحان املادة ال�سابعة

(هـ)  :زمن االمتحان لكل مادة :

يحدد يف جدول ت�صدره الأمانة العامة ويتم ن�شره بوا�سطة امل�شرف الإقليمي على املراكز  .وزمن الورقة الواحدة
يرتاوح ما بني (�ساعتني  ،و�ساعتني ون�صف ال�ساعة) .

(و) � :ضوابط املمتحنني :

ت�صدر الأمانة العامة �ضوابط للممتحنني ويتم عر�ضها على الطالب مبراكزهم بوا�سطة امل�شرفني  .ومن يخل بهذه
النظم وال�ضوابط لن تت�سامح جلنة االمتحانات معه ،وحتى تكون مدرك ًا لهذه اللوائح راجع الآتـي :
.1

الئحة االمتحانات واملراقبة .

	.2االت�صال بامل�شرف الإقليمي (رئي�س املركز) ملعرفة زمن وطريقة الت�سجيل .
.3

كيفية ملء ا�ستمارات التقدمي بدقة مبا يف ذلك حتديد املواد االختيارية .
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.4

عند اختيارك للمواد االختيارية التي تريد �أن متتحنها عليك اختيار املواد التي تالئم تخ�ص�صك.

ي) اعرتاف ال�شهادة:

هذه ال�شهادة معرتف بها ومعتمدة من وزارة الرتبية والتعليم ال�سودانية  ،وتوثق من وزارة اخلارجية ال�سودانية وهي
بذلك ت�ؤهل حاملها للقبول يف اجلامعات .
*اجلامعات ال�سودانية ت�شرتط مادة الريا�ضيات للقبول بكلياتها .

ديباجـــة :

تهدف االمتحانات �إىل قيا�س �أداء الطالب وتقومي املنهج للوقوف على مدى �صالحيته ومالءمته  ،وحتديد الفروق بني
الدار�سني .

املادة الأوىل �( :أ�سم الالئحة وبدء العمل بها) :

ت�سمى هذه الالئحة « الئحة امتحانات ال�شهادة الثانوية العاملية «ويعمل بها من تاريخ �إجازة جمل�س ال�شهادة لها .

املادة الثانية ( :تعريفات) :

يف هذه الالئحة وما مل يقت�ض ال�سياق معنى �آخر يكون للكلمات الآتية املعاين املقابلة لها :
	)1الأمانة العامـة  :هي الأمانة العامة لل�شهادة الثانوية املكونة مبوجب املادة (ال�سابعة) من النظام الأ�سا�سي
لل�شهادة الثانوية
)2

مركز االمتحان  :هو املقـر املتفق عليه يف البلد املعني للقيام ب�إجراءات االمتحانات نيابة عن الأمانة العامة

	)3امل�سجـــــــــــــل  :هو م�سجل كلية الرتبية بجامعة �إفريقيا العاملية .

املادة الثالثة � ( :شروط اجللو�س لالمتحان) :

)1يحق للطالب النظامي الذي در�س درا�سة نظامية و�أكمل درا�سته �أو ق�ضى فرتة من الزمن بها اجللو�س لالمتحان .
)2ويجوز للطالب غري النظامي اجللو�س لالمتحان بعد �إثبات �أهليته (حفظ القر�آن ،الإجازة من بع�ض �أهل العلم …
الخ ) .
)3كما يجوز للنا�ضجني الذين تزيد �أعمارهم عن (� )25سنة و�أكملوا مرحلة تعليمية �سابقة اجللو�س المتحان .
)4اجللو�س لالمتحان غري مق َّيد ب�سن معينة
)5ال يكون الطالب م�ستوفي ًا ل�شروط اجللو�س لالمتحان �إال بعد �سداد الر�سوم املقررة .
)6يجوز للطالب الذي جل�س ل�ست مواد وجنح فيها وتغيب عن املادة ال�سابعة بعذر مقبول للأمانة العامة وقدم وثائق
تفيد بذلك  ،اجللو�س المتحان املادة ال�سابعة .
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)7

يجوز للطالب الذي جل�س للمواد امل�ؤهلة للح�صول على هذه ال�شهادة يف فر�صتني وجنح فيها عدا مادة اللغة

الأجنبية (الإجنليزي �أو الفرن�سي)  ،اجللو�س لفر�صتني �أخريني بر�سوم حتددها الأمانة العامة .

املادة الرابعة � ( :شروط منح ال�شهادة ) :
)1

جمل�س ال�شهادة هو اجلهة الوحيدة التي حتدد مواد امتحانات ال�شهادة و�شروط منحها .

)2

للح�صول على ال�شهادة ال ُب ّد �أن يجل�س الطالب المتحانات املواد الإجبارية وعددها ثالث مواد �إ�ضافة �إىل �أربع

مواد اختيارية كحد �أدنى  ،على �أن ال يزيد عدد املواد عن ت�سع مواد .
)3

متنح ال�شهادة للطالب الذي ينجح يف ثالث مواد �إجبارية ومادتني اختياريتني .

)4

ُيعبرَّ عن م�ستوى الطالب يف املواد لفظي ًا مبني ًا على الدرجة املعيارية

)5

مينح الطالب �إفادة مكتوبة باملواد التي جنح فيها .

)6

يجوز احل�صول على ال�شهادة بالتجميع والتكميل يف امتحانني متتاليني .

)1

ت�ضع جلنة م�شكلة من �شخ�صني �أ�سئلة االمتحان لكل مادة � ،أحدهما ي�ضع الأ�سئلة والآخر يراجع وينقح .

)2

ُت�سلَّم كل جلنة �صورة من املقررات املمتحنة وزمن كل مادة وتاريخ االمتحان ودرجة االمتحان الق�صوى .

)3

تقوم كل جلنة بو�ضع خطة الت�صحيح وو�ضع الإجابات النموذجية.

)4

تقدم كل جلنة تقرير ًا لتو�ضيح �أ�س�س عملها .

)5

تهتدي كل جلنة بالإر�شادات املقدمة لها بخ�صو�ص و�ضع الأ�سئلة .

املادة  :اخلام�سة  ( :و�ضع الأ�سئلة ) :

املادة  :ال�ساد�سة( :اللغات املعتمدة لالمتحانات) :

تو�ضع �أ�سئلة مادتي اللغة العربية والرتبية الإ�سالمية وت�ؤدى باللغة العربية� ،أما بقية املواد ف�إنه يجوز �أن تو�ضع
وت�ؤدى باللغة العربية �أو اللغة الإجنليزية �أو اللغة الفرن�سية .

املادة  :ال�سابعة ( :مراقبة االمتحانات) :
)1

يجوز للأمانة العامة �إر�سال مندوب للإ�شراف على �سري االمتحانات واملراقبة وميكنه تعيني مراقبني باالتفاق

مع مراكز االمتحانات ويت�سلم �أوراق الإجابة ويتوىل �إي�صالها للأمانة العامة.
)2

يجوز للأمانة العامة تكليف �أحد املقيمني بالبلد ليقوم مبهمة املندوب .

)3

ُتط َّبق نظم وقواعد االمتحانات ح�سب ما تن�ص عليه الالئحة .

املادة  :الثامنة  ( :ر�سوم االمتحانات ) :

)E-mail: (issc.iua@gmail.com

Web: http://www.iua.edu.sd/issc

دليل ال�شهادة الثانوية العاملية
)1

حتدد الأمانة العامة و�سوم االمتحانات وتعديلها باالتفاق مع مراكز االمتحانات  ،فيدفع كل طالب ر�سوم ًا

معينة للجلو�س لالمتحانات �أو لكل مادة  ،وال ي�ستثنى �أي طالب من ر�سوم االمتحانات.
)2

تدفع الر�سوم ملراكز االمتحانات و حت َّول للأمانة العامة ح�سب االتفاق .

)3

تر�سل مراكز االمتحانات للأمانة العامة ر�سوم التقدمي ومرفق معها ر�سوم االمتحانات.

)4

ال ُترد الر�سوم يف حالة تغيب الطالب وعليه �أن يدفع ر�سوم ًا جديدة �إذا �أراد االمتحان مرة �أخرى .

)5

تعاد الر�سوم يف حالة �سحب الطالب لأوراقه قبل م�ضي الوقت املحدد لتقدمي الطلبات  ،وتعاد له ن�صفها �إذا

�سحب �أوراقه قبل �شهر من بداية االمتحانات .
)6

كل مطالبات لإعادة الر�سوم تتم من خالل مراكز االمتحانات .

املادة التا�سعة ( :اللجنة العليا لالمتحانات) :

(�أ) ي�شكل الأمني العام جلنة عليا لالمتحانات �سنوي ًا ويعني رئي�س ًا لها على �أن يكون امل�سجل مقرر ًا .
(ب) وتخت�ص اللجنة العليا لالمتحانات مبا يلي :
 )1خماطبة ر�ؤ�ساء الأق�سام �أو من�سقي املقررات قبل وقت كاف من تاريخ بدء االمتحانات لت�سليم �أ�سئلة املواد
املختلفة
)2ت�سلم �أوراق الأ�سئلة من ر�ؤ�ساء الأق�سام �أو من�سقي املقررات بعد التوقيع على م�ستند خا�ص بذلك ثم �إعدادها ( �أي
طباعتها وحفظها ) .
)3

�إعداد جداول االمتحانات ومواقيتها ح�سب توقيت مراكز االمتحانات املختلفة .

	)4النظر يف كل الأمور املتعلقة باالمتحانات يف املراكز املختلفة .
)5

�إر�سال �أوراق االمتحانات ملراكز االمتحانات .

)6

�إعداد النتيجة النهائية .

)7

ت�ستلم التقارير التي تعدها جلان االمتحانات عن �سري االمتحانات .

املادة  :العا�شرة ( :جلان االمتحانات باملراكز) :

تقوم مراكز االمتحانات بت�شكيل جلان امتحانات مراكز وتخت�ص جلان امتحانات املراكز مبا يلي:
-1

�إعداد ون�شر نظم وجداول االمتحانات وتنظيم �أرقام اجللو�س وختم كرا�سات و�أوراق الإجابة و�إعداد القاعات

وك�شوفات الطالب املمتحنني .
-2

حتديد املراقبني على القاعات  ،ويراعى عدد الطالب وحجم القاعة  ،على �أال يقل عدد املراقبني يف القاعة

الواحدة عن اثنني .
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-3

ت�سجيل كل طالب يغيب عن االمتحان يف ا�ستمارة م�ستقلة معدة لذلك من �أ�صل و�صورة حتفظ يف ملف

خا�ص بالغائبني عن االمتحان و�أخرى ترفق مع كرا�سات الإجابة .
-4

ت�سليم املراقبني �أوراق الأ�سئلة وكرا�سات الإجابة وا�ستمارات احل�ضور والغياب والت�أكد من مطابقتها للعدد

امل�سجل لالمتحان يف كل مادة .
-5

ت�سلم كرا�سات و�أوراق الإجابة وا�ستمارات احل�ضور والغياب من املراقبني بعد �أداء امتحان كل مادة .

	-6الإ�شراف على �سري االمتحانات وذلك بح�ضور رئي�س و�أع�ضاء جلنة امتحانات املراكز ب�صفة م�ستمرة خالل
االمتحان  .ويف حالة وجود مندوب من قبل الأمانة العامة يكون هو املرجع وامل�شرف العام .
-7

�إر�سال كرا�سات و�أوراق الإجابة �إىل الأمانة العامة .

-8

رفع تقرير �شامل عن �سري االمتحانات �إىل الأمني العام .

املادة احلادية ع�شرة �( :ضوابط االمتحانات) :
تلتزم جلان امتحانات املراكز بالت�أكد من ال�ضوابط التالية :
	-1املراقب هو  :معلم �أو �شخ�صية تربوية يف املحيط اجلغرايف ملركز االمتحانات وال يجوز اختيار مراقب من
غري الرتبويني العاملني يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية .
-2

ال ي�سمح للطالب بدخول قاعة االمتحان بعد م�ضي ن�صف �ساعة من بداية االمتحان .

-3

ال ي�سمح للطالب باخلروج قبل م�ضي �ساعة من بداية االمتحان

-4

على املراقب �أن يت�أكد من توقيع كل طالب �أمام ا�سمه يف ك�شوفات اجلال�سني لالمتحان و�إبراز بطاقته .

-5

يرتك لكبري املراقبني تقدير حالة الطالب الذي ت�ضطره ظروف قاهرة للخروج من القاعة مبرافقة �أحد

املراقبني ثم الرجوع �إليها .
-6

يجوز للجنة االمتحانات �أن تعقد االمتحان خارج قاعة االمتحان يف احلاالت التي تقدرها .

	-7االلتزام بزمن بداية االمتحان ونهايته ح�سب ما تقرره الأمانة العامة وال يجوز تغيري الوقت ب�أي حال من
الأحوال  .و�أي امتحان يجرى يف غري الوقت املخ�ص�ص له يعترب الغي ًا .

املادة الثانية ع�شرة ( :الإخالل بنظام االمتحان) :
-1

يحظر على الطالب �أي فعل �أو قول يخل بنظام االمتحان وعلى كبري املراقبني �إخراج الطالب من القاعة

�إذا اقت�ضى الأمر  ،وتقدمي مذكرة تو�ضيحية لرئي�س مركز االمتحانات.
-2

يجب �أال يكون بحوزة الطالب �أو بالقرب منه يف زمن ومكان االمتحان �أي مادة ميكنه اال�ستفادة منها يف
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الإجابة �إال �إذا كانت طبيعة االمتحان تقت�ضي ذلك  ،و�صدر ب�ش�أنها �إذن خا�ص .
-3

ال �أو قو ً
يف حالة تلب�س الطالب بالغ�ش فع ً
ال يجب على كبري مراقبي القاعة م�صادرة مادة الغ�ش �إن وجدت

واف بذلك وتقدمي كل الأوراق �إىل رئي�س اللجنة
و�إرفاقها مع كرا�سة الإجابة عند نهاية االمتحان وكتابة تقرير ٍ
العليا لالمتحانات  .علي �أن ي�سمح للطالب مبوا�صلة االمتحان .
-4

يجب علي املراقبني الت�أكد من �أن القاعة خالية متام ًا من املواد التي ذكرت يف الفقرة (. )2

الثالثة ع�شرة ( :عقوبات الإخالل بنظام االمتحانات) :

�-1إذا اقتنعت جلنة امتحانات املركز ب�أن الطالب قد خالف �أي ًا من البنود الواردة يف هذه الالئحة فعليها �إجراء
التحقيق الالزم ورفع الأمر �إىل رئي�س مركز االمتحانات .
-2ي�شكل رئي�س مركز االمتحانات جلنة ملحا�سبة الطالب للتو�صية للأمني العام مبا تراه منا�سب ًا حلجم املخالفة من
العقوبات التالية �إذا ثبتت �إدانته :
�أ� -إنذار الطالب بعدم تكرار الغ�ش �أو املخالفة مرة �أخرى وحترير تعهد بذلك يحفظ يف ملفه .
بُ -ي َع ُّد الطالب را�سب ًا يف املادة .
ج � -إلغاء امتحان الطالب يف جميع املواد .
د  -احلرمان من اجللو�س لالمتحان مرة �أخرى .
ه -ميكن للجنة �أن تو�صي باجلمع بني عدد من العقوبات .
-3

ترفع العقوبات للجنة العليا لالمتحانات العتمادها  .وتخطر مراكز االمتحانات املعنية بالأجراء الذي مت

مع تعريف كامل بالطالب .

املادة الرابعة ع�شرة ( :اعتماد نتائج االمتحانات) :
تعتمد نتائج االمتحانات يف اجتماع �صحيح ملجل�س ال�شهادة .

املادة اخلام�سة ع�شرة �( :إجراءات اعتماد املراكز والتقدمي لالمتحانات) :
-1

ت�صدر الأمانة العامة قبل عام من بداية االمتحان مر�شد ًا لتو�ضيح اللوائح والقواعد اخلا�صة و�إجراءات

التقدمي والهيئات واملراكز املعتمدة يف كل بلد واملواد التي يجوز اجللو�س لها وتفا�صيل املقررات وعدد الأوراق يف كل
مادة وزمن كل ورقة وجدول االمتحانات .
	-2اجلهات التي ترغب لتكون مدار�سها مراكز لالمتحانات تقوم بتو�ضيح عدد الطالب املمتحنني واملواد التي
يرغبون يف اجللو�س لها قبل �ستة �أ�شهر .
-3

يقوم املركز بالإعالن حملي ًا عن فتح باب التقدمي للدخول لالمتحانات وتَّ�ستلم الأوراق امل�ستوفاة ملتطلبات
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ال�شهادة و�إر�سالها للأمانة العامة  ،وال تقبل الطلبات مبا�شرة من الأفراد .
-4

تر�سل الطلبات من مراكز االمتحانات قبل ثالثة �أ�شهر من انعقاد االمتحان للأمانة العامة احلق يف قبول �أي

طلبات ترد بعد التاريخ املذكور �إذا اقتنعت ب�سبب الت�أخري.
-5

ال يجوز للطالب �أن يتقدم ب�أكرث من طلب يف جهة واحدة  .كما ميكن له �أن يجل�س لالمتحان �أكرث من مرة .

	-6الأمانة العامة غري م�سئولة عن فقدان �أو تلف �أي من الأوراق �أو الأعمال اخلا�صة باالمتحانات قبل �أن يتم
ا�ستالمها من مركز االمتحانات

املادة ال�ساد�سة ع�شرة ( :زمن االمتحانات) :
-1

موحد .
تعقد االمتحانات يف جميع املراكز يف وقت واحد بجدول ّ

-2

يجوز �أن تعقد االمتحانات مرتني يف العام عند بداية العام يف فرباير ويف منت�صف العام يف �أغ�سط�س .

-3

م�ساء ح�سب اجلدول املعد من قبل الأمانة العامة .
يجوز انعقاد االمتحانات �صباح ًا �أو
ً

-4

ال يقل زمن الورقة عن �ساعة وال يزيد عن ثالث �ساعات على �أن يكون الزمن املعتمد على الورقة هو الزمن

الأ�صلي .

املادة  :ال�سابعة ع�شرة ( :جلان الت�صحيح) :
-1

بعد ت�سلم كرا�سات الإجابة من مراكز االمتحانات ُت�شكل الأمانة العامة جلان ًا للقيام مبهمة الت�صحيح وفق ما

تنظمه اللوائح .
-2

تقدم جلان الت�صحيح يف كل مادة تقرير ًا يحتوي تقومي ًا لالمتحان عقب نهاية الت�صحيح .

املادة  :الثامنة ع�شرة ( :ن�شر نتائج االمتحانات ) :

-1تر�سل نتائج االمتحانات وال�شهادات ملراكز االمتحانات  ،واملراكز فقط هي التي يتخاطب معها الطالب يف هذا ال�ش�أن
-2

ت�ستخرج الأمانة العامة ال�شهادة الأ�صلية مرة واحدة فقط .

-3

�سلطة �إ�صدار ال�شهادة من حق الأمانة العامة دون �سواها وال يجوز ملراكز االمتحانات �إ�صدار �شهادة �أو �إفادة .

املادة التا�سعة ع�شرة ( :م�ستويات النجاح والر�سوب) :
هنالك خم�سة م�سـتويات للأداء يف االمتحـانات يتم حتـديد درجاتهـا ح�سب وهي( :ممتاز – جيد جد ًا – جيد – مقبول
– را�سب ) .

املادة الع�شرون �( :إجازة اللوائح وقواعد االمتحانات وتعديلها) :
جتاز هذه الالئحة وتعدل يف جمل�س ال�شهادة .
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مفردات ال�شهادة الثانوية

مقدمة:

ت�سعى هذه اجلامعة لتقدمي خدمات تعليمية متميزة لأبناء امل�سلمني ب�إفريقيا وغريها ،وملا كانت مناهج التعليم العام

يف �إفريقيا حتتاج �إىل احلد الأدنى من التوحيد  ،فقد ر�أت �إدارة جامعة �إفريقيا العاملية �أن ت�ستحدث �شهادة ثانوية
عاملية ت�ساعد �أبناء امل�سلمني يف دخول جامعة �إفريقيا وغريها من اجلامعات  ،وبالتايل مت �إعداد مناهج لهذه ال�شهادة
تراعى فيها املواد امل�ؤهلة للدخول لهذه اجلامعات  ،ومت بالفعل �إعداد مفردات هذه املواد �إىل جانب تفا�صيل املواد .
ويتم درا�سة هذه املواد بطريقة التعليم عن بعد  ،وتعمل اجلامعة على �إعداد كل ما يطلبه طالب هذه ال�شهادة من املواد
املطبوعة �أو امل�سجلة �صوت ًا �أو �صورة و�صوت ًا  .وال متانع اجلامعة يف مدار�سة هذه املواد مبا�شرة بوا�سطة �أ�ساتذة من نف�س
البلد  ،ويقوم ممثل اجلامعة يف البلد امل�ستفيد بهذه اخلدمة بامل�ساعدة يف التغلب على ال�صعوبات التي ترد يف املواد  .ويف
بداية العمل بهذه ال�شهادة تتم الدرا�سة واالمتحان باللغة العربية لكل املواد  ،وتعمل اجلامعـة على ترجمة هذه املواد
الحق ًا .
يعقد االمتحان لهذه ال�شهادة مرتان يف العام الواحد  ،يف �شهري (يونيو ويناير) من كل عام  .ويتم �إجراء االمتحان
بنف�س البلد وحتت �إ�شراف ممثل اجلامعة ومن تختاره متعاون ًا  .هذا و�ست�سجل اجلامعة زيارة ملتابعة �أداء االمتحانات
متى ما كان ذلك ممكن ًا.

�أرقام مواد ال�شهادة الثانوية العاملية
�أ /املواد الإجبارية :
 /1الرتبية الإ�سالمية ---------------

رقم ()1

 /2اللغــــــة العــــــــربية ---------------

رقم ()2

 /3اللغــــــة الإجنليزيـة ---------------

رقم ()3

 /4اللغــــــة الفرن�ســــية ---------------

رقم ()4

 /5اللغة العربية التخ�ص�ص -----------

رقم ()5

ب /املواد االختيارية :

 /6الرتبية الإ�سالمــية التخ�ص�ص  --------رقم ()6
(درا�سات �إ�سالمية)
 /7الريا�ضيات (تخ�ص�ص) ------------

رقم ()7
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 /8اجلغرافيا ....-----.--------------

رقم ()8

 /9الدرا�سات بيئية --.---.-----------

رقم ()9

 /10الريا�ضيات الأولــية -------------

رقم ()10

 /11التــاريـــخ ----.---------------

رقم ()11

 /12الفيزيــــــاء ------------------

رقم ()12

 /13الكيمياء -------...-----------

رقم ()13

 /14الأحيـــاء -----------..--------

رقم ()14

 /15الأدب الإجنليزي ----------.----

رقم ()15

 /16الأدب الفرن�سي --------..-------

رقم ()16

�أو ًال  :املواد الإجبــارية
 -1الرتبية الإ�سالمية
.i-1

علوم القر�آن

�-1أ	1-الوحدة الأوىل :
�-1أ	1-1-التعريف بعلوم القر�آن .
�-1أ2-1-

تعريف القر�آن وحمرتزات التعريف .

�-1أ3-1-

�أ�سماء القر�آن و�صفاته .

�-1أ4-1-

نزول القر�آن جملة وتف�صي ً
ال .

�-1أ	5-1-الوحي الإلهي .
�-1أ	2-الوحدة الثانية :
�-1أ	1-2-املكي واملدين  ،حكمة نزوله منجم ًا .
�-1أ	2-2-املحكم واملت�شابه .
�-1أ	3-2-الت�شابه العام والت�شابه اخلا�ص .
�-1أ	3-الوحدة الثالثة :
�-1أ1-3-

�أ�سباب النزول  ،ما نزل ابتداء  ،ما نزل وفق �سبب .
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�-1أ2-3-

عناية العلماء ب�أ�سباب النزول .

�-1أ	3-3-العربة بعموم اللفظ ال بخ�صو�ص ال�سبب .
�-1أ4-3-

�أول ما نزل القر�آن و�آخر ما نزل .

�-1أ	4-الوحدة الرابعة :
�-1أ1-4-

جمع القر�آن الكرمي  -جمعه مبعنى حفظه  -جمعه مبعنى كتابته .

�-1أ2-4-

مراحل جمع القر�آن الكرمي .

�-1أ	3-4-النا�سخ واملن�سوخ  -تعريف الن�سخ  -مابه يعرف الن�سخ .
�-1أ	4-4-الآراء يف الن�سخ و�أدلة كل فريق .

املراجع :
 -1مباحث يف علوم القر�آن  :د� .صبحي ال�صالح  -2مباحث يف علوم القر�آن  :مناع القطان
 -3مناهل العرفان يف علوم القر�آن  :الزرقاين .
 -1الرتبية الإ�سالمية
-1ب .فقه العبادات
-1ب	1-الوحدة الأوىل  :الطهارة :
-1ب	1-2-الطهارة  -تقدمي  -تعريف الطهارة  ،تق�سيمها �إىل :طهارة ح�سية  ،طهارة معنوية.
-1ب2-2-
*

طهارة مائية وطهارة ترابية .

�أق�سام املياه  :املاء الطهور وحكمه  -املاء الطاهر وحكمه .

*	املاء النج�س وحكمه  -الطهارة املائية والطهارة الرتابية .
*	الغ�سل  -الو�ضوء  -التيمم  ،حكمه  ،دليله  ،كيفيته .
-1ب	2-الوحدة الثانية  :ال�صالة :
-1ب	1-2-ال�صالة  :حكمها  -دليلها  -حكمتها .
-1ب2-2-

تق�سيمها �إىل فر�ض و�سنة ونافلة .

-1ب3-2-

�أركان ال�صالة � :سننها ومبطالتها .

-1ب	3-الوحدة الثالثة  :الزكاة :
-1ب	1-3-الزكاة  :حكمها  -دليلها -حكمتها .
-1ب	2-3-الأموال التي جتب فيها الزكاة  ،الدليل .
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-1ب	3-3-النقدان  ،الزرع والثمار  -زكاة املا�شية  -زكاة عرو�ض التجارة .
-1ب4-3-

م�صارف الزكاة الثمانية كما جاءت يف القر�آن الكرمي .

-1ب	4-الوحدة الرابعة  :احلج :
-1ب1-4-

تعريفه � -شروط وجوبه  -حكمة م�شروعيته .

-1ب2-4-

مواقيت الإحرام للحج � ،أركان احلج .

املراجع :
 /1منهاج امل�سلم � :أبو بكر اجلزائري .
 /2الثمر الداين يف تقريب املعاين  :ال�شيخ عبد ال�سميع الآبي .
 /3فقه ال�سنة � :سيد �سابق .
 - 1الرتبية الإ�سالمية
-1ج.

التف�سري

-1ج 1-الوحدة الأوىل ( :تف�سري �آيات ال�سحر من �سورة البقرة) :
-1ج1-1-

بع�ض امل�ؤ�شرات املهمة يف التف�سري ( مدخل �إىل علم التف�سري ) .

-1ج	2-1-الأحكام ال�شرعية  ،اختالف العلماء و�أدلتهم (مذاهب املف�سرين).
-1ج3-1-

موقف ال�شريعة من ال�سحر الآيات ( )103 - 101من �سورة البقرة .

-1ج	4-1-الفرق بني املعجزة وال�سحر .
-1ج5-1-

�سبب النزول .

-1ج	2-الوحدة الثانية ( :حفظ ال�سورة  ،وتف�سري �آيات من �سورة النور) :
-1ج1-2-

جرمية الزنا والعقوبات املقررة على مرتكبها الآية رقم ( )2من �سورة النور.

-1ج2-2-

مبادئ عامة تتعلق بعقوبة الزنى .

-1ج3-2-

ما تثبت به جرمية الزنا والعقوبات املقررة للزاين غري املح�صن والزاين املح�صن

-1ج4-2-

حكم القذف بالزنا  -الآيات (� )5-4سورة النور .

-1ج5-2-

بيان الأ�سباب التي تدعو القاذف للقذف .

-1ج6-2-

�شروط القذف يف كل من القاذف وال�شيء املقذوف به واملقذوف نف�سه .

-1ج	7-2-العقوبات املقدرة على القاذف .
-1ج8-2-

حكم الرجل الذي يتهم زوجته بالزنا (اللعان) ،الآيات (� )10-6سورة النور.
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-1ج	9-2-املعنى الإجمايل والآثار املرتتبة على متام اللعان بني الزوجني .
-1ج10-2-

عقاب الذين يتهمون العفيفات بالفاح�شة  .الآية (� )3سورة النور .

-1ج11-2-

�آداب الزيارة واال�ستئذان  ،الآيات (� )29-27سورة النور .

-1ج12-2-

�آية احلجاب  ،الآيات (� )31-30سورة النور .

-1ج13-2-

�أهمية تكوين الأ�سرة يف الإ�سالم  ،الآية (� )32سورة النور .

-1ج	3-الوحدة الثالثة ( :حفظ ال�سورة  ،وتف�سري �آيات من �سورة احلجرات) :
-1ج1-3-

مقدمة ومناق�شة املقدمة  .الآيات (� )2-1سورة احلجرات .

-1ج2-3-

موقف امل�ؤمنني من الت�شريع والأدب مع اهلل �سبحانه وتعاىل ومع ر�سوله (�ص).

-1ج3-3-

�سبب النزول .

-1ج	4-3-احلذر واليقظة يف التقاط الأخبار  .الآيات (� )8-6سورة احلجرات .
-1ج5-3-

�إ�صالح ذات البني  .الآيات (� )10-9سورة احلجرات .

-1ج	6-3-النهي عن ال�سخرية واال�ستخفاف بالنا�س  .الآيات ( )12-11احلجرات
-1ج7-3-

قواعد املجتمع الإ�سالمي .

-1ج	8-3-النا�س �سوا�سية ك�أ�سنان امل�شط  .الآية ( )13احلجرات .
املراجع :
 /1روائع البيان يف تف�سري �آيات الأحكام  :ال�شيخ حممد علي ال�صابوين .
 /2ظالل القر�آن  -اجلزء الأول  :ال�شهيد �سيد قطب .
 /3تف�سري �آيات الأحكام  -اجلزء الأول  :ال�شيخ حممد علي ال�ساي�س .
 -1الرتبية الإ�سالمية
-1د .العقيدة
-1د 1-الوحدة الأوىل :
-1د1-1-

تعريف علم التوحيد .

-1د2-1-

بحثه يف الإلهيات والنبوات وال�سمعيات .

-1د3-1-

ما يجب يف حق اهلل تعاىل وما يجوز وما ي�ستحيل .

-1د4-1-

�أ�سماء علم العقائد :التوحيد � ،أ�صول الدين  ،علم الكالم  ،العقيدة ) .

-1د	5-1-الهدف من درا�سة التوحيد .
-1د6-1-

كلمة التقوى .
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-1د	7-1-الذات الإلهية .
-1د	2-الوحدة الثانية � :أركان الإميان :
-1د	1-2-الإميان باهلل  ،الإميان باملالئكة  ،الإميان بالكتب  ،الإميان بالر�سل  ،الإميان باليوم الآخر  ،الإميان
بالق�ضاء والقدر .
-1د	2-2-الدليل العقلي والنقلي على وجود اهلل ووحدانيته .
-1د	3-2-الإميان بربوبيته لكل �شيء .
-1د	4-2-الأدلة العقلية على ربوبيته عز وجل جلميع املخلوقات .
-1د	5-2-الإميان ب�أ�سمائه تعاىل و�صفاته .
-1د	6-2-الأدلة النقلية على الإميان باملالئكة .
-1د	7-2-الإميان بالقر�آن الكرمي .
-1د	8-2-الإميان بر�سالة �سيدنا حممد (�ص) .
-1د9-2-

عذاب القرب ونعيمه .

-1د	10-2-الو�سيلة .
-1د11-2-

�أولياء ال�شيطان .

-1د	12-2-الأدلة العقلية على وجوب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر .
 -1الرتبية الإ�سالمية
-1هـ

علوم احلديث

-1هـ	1-الوحدة الأوىل  :مقدمة يف علم احلديث :
-1هـ	2-الوحدة الثانية � :أحاديث للدرا�سة فقط :
-1هـ1-2-

قول اخلري و�إكرام اجلار وال�ضيف .

-1هـ2-2-

تقوى اهلل وح�سن اخللق .

-1هـ3-2-

من و�صايا النبي �صلى اهلل عليه و�سلم .

-1هـ	4-2-احلياء و�صية الأنبياء .
-1هـ	5-2-الأمر باال�ستقامة .
-1هـ6-2-

ف�ضل العبادة والذكر .

-1هـ	7-2-الرب والثم .
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-1هـ	8-2-العمل املحبب .
-1هـ9-2-

بيع الرجل على بيع �أخيه  ،وخطبته على خطبته .

-1هـ	10-2-النهي عن بيع الثمر قبل بدو �صالحه .
-1هـ	11-2-الر�شوة وم�ضارها .
-1هـ	3-الوحدة الثالثة � :أحاديث للحفظ والدرا�سة :
-1هـ	1-3-الأعمال بالنيات .
-1هـ2-3-

دعائم لإ�سالم .

-1هـ	3-3-الن�صح يف الدين .
-1هـ	4-3-الطيب من الأعمال والأقوال .
-1هـ5-3-

ح�سن �إ�سالم املرء .

-1هـ	6-3-الإميان الكامل .
-1هـ7-3-

حترمي قتل امل�سلم �إال ب�سبب .حالوة الإميان .

-1هـ8-3-

تقاتل امل�سلمني وعقوبته .

-1هـ	9-3-الفقه يف الدين .
املراجع :
	-1الأربعني حديث ًا النووية .
	-2الأدب لنبوي .
-3

خمت�صر �أبي جمرة .

	-4الرتبية الإ�سالمية لل�صف الثالث الثانوي .
-5

�سبل ال�سالم يف �أدلة الأحكام .

 -2اللغة العربية
.i-2

النحو وال�صرف

�-2أ� 1-أو ً
ال  :النحـــــو :
�-2أ	1-1-الوحدة الأوىل :
�-2أ	1-1-1-الكلمة و�أق�سامها (ا�سم  ،فعل  ،حرف) وعالمة كل ق�سم .
�-2أ2-1-1-

تق�سيم اال�سم (مذكر وم�ؤنث  ،مفرد ومثنى وجمع  ،معرفة ونكرة)
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�-2أ3-1-1-

تق�سيم الفعل (ما�ض  ،م�ضارع � ،أمر) وعالمة كل واحد .

�-2أ	2-1-الوحدة الثانية :
�-2أ1-2-1-

�أنواع الإعراب ( رفع  ،ن�صب  ،جر  ،جزم )

�-2أ2-2-1-

�أنواع البناء (على ال�ضم  ،على الفتح  ،على الك�سر  ،على ال�سكون).

�-2أ3-2-1-

عالمات الإعراب الأ�صلية (ال�ضمة  ،الفتحة  ،الك�سرة  ،ال�سكون).

�-2أ4-2-1-

عالمات الإعراب الفرعية (الواو ،النون ،الألف ،الياء  ،حذف النون ،حذف احلرف) .

�-2أ	3-1-الوحدة الثالثة  :املعربات بالعالمات غري الأ�صلية :
�-2أ	1-3-1-املثنى .
�-2أ2-3-1-

جمع املذكر ال�سامل .

�-2أ	3-3-1-الأ�سماء اخلم�سة .
�-2أ	4-3-1-الأفعال اخلم�سة .
�-2أ5-3-1-

جمع امل�ؤنث ال�سامل يف حالة الن�صب .

�-2أ6-3-1-

جمع املذكر ال�سامل يف حالة اجلزم .

�-2أ	4-1-الوحدة الرابعة  :املعارف :
�-2أ	1-4-1-ال�ضمري .
�-2أ	2-4-1-العلم .
�-2أ3-4-1-

�أ�سماء الإ�شارة .

�-2أ	4-4-1-الأ�سماء املو�صولة .
�-2أ	5-4-1-املحلي ب�أل .
�-2أ	6-4-1-امل�ضاف �إىل معرفة .
�-2أ	5-1-الوحدة اخلام�سة  :اجلملة الفعلية :
�-2أ	1-5-1-الفاعل .
�-2أ2-5-1-

نائب الفاعل .

�-2أ	3-5-1-املفعول به .
�-2أ	4-5-1-املفعول فيه .
�-2أ	5-5-1-املفعول املطلق .
�-2أ	6-1-الوحدة ال�ساد�سة :
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�-2أ	1-6-1-احلال .
�-2أ	2-6-1-التمييز .
�-2أ	3-6-1-اجلر باحلرف .
�-2أ	4-6-1-اجلر بالإ�ضافة .
�-2أ	7-1-الوحدة ال�سابعة  :اجلملة اال�سمية :
�-2أ	1-7-1-املبتد�أ واخلرب .
�-2أ2-7-1-

كان و�أخواتها .

�-2أ3-7-1-

� ّإن و�أخواتها .

�-2أ	8-1-الوحدة الثامنة :
�-2أ	1-8-1-التوابع ( :النعت  ،العطف  ،التوكيد)
�-2أ	2-8-1-الأ�ساليب ( :النداء  ،التعجب  ،املدح والذم )
�-2أ	3-8-1-العدد ( :تذكريه وت�أنيثه ومتييزه � ،إعرابه وبنا�ؤه)
�-2أ 2-ثاني ًا  :ال�صــــــرف
�-2أ	1-2-الوحدة الأوىل :
�-2أ1-1-2-

علم ال�صرف (تعريفه  ،ن�ش�أته � ،صلته بالنحو )

�-2أ	2-1-2-امليزان ال�صريف .
�-2أ	2-2-الوحدة الثانية :
�-2أ1-2-2-

�أق�سام الفعل من حيث ال�صحة والعلة .

�-2أ	2-2-2-املجرد واملزيد من الأفعال .
�-2أ	3-2-2-اجلامد وامل�شتق من الأفعال .
�-2أ	3-2-الوحدة الثالثة :
�-2أ	1-3-2-املجرد واملزيد من الأ�سماء .
�-2أ	2-3-2-اجلامد وامل�شتق من الأ�سماء .
�-2أ	3-3-2-امل�شتقات (ا�سم الفاعل  ،ا�سم املفعول � ،صيغ املبالغة  ،ا�سم الزمان واملكان ،ا�سم التف�ضيل) .
�-2أ	4-2-الوحدة الرابعة :
�-2أ	1-4-املق�صور واملنقو�ص واملمدود .
�-2أ	2-4-الن�سب .
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�-2أ	3-4-الت�صغري .
 -2اللغة العربية
-1ب	.البالغــــــــة
-2ب 1-الوحدة الأوىل  :علم البيان :
-2ب1-1-

�أركان الت�شبيه .

-2ب2-1-

�أق�سامه .

-2ب3-1-

�أنواعه .

-2ب	4-1-املجاز املر�سل .
-2ب	5-1-اال�ستعارة و�أنواعها ( :الت�صريحية  -املكنية)
-2ب	6-1-الكناية و�أق�سامها .
-2ب	2-الوحدة الثانية :
-2ب1-2-

تق�سيم الكالم �إىل خرب و�إن�شاء .

-2ب2-2-

�أغرا�ض اخلرب .

-2ب	3-2-ا�ضرب اخلرب .
-2ب4-2-

�أق�سام الإن�شاء الطلبي (اال�ستفهام  ،التمني  ،الأمر  ،النهي  ،النداء) .

-2ب	5-2-الق�صر � :أنواعه � -أق�سامه .
-2ب	3-الوحدة الثالثة  :علم البديع :
-2ب	1-3-اجلنا�س .
-2ب	2-3-االقتبا�س .
-2ب	3-3-الطباق .
-2ب	4-3-املقابلة .
 -2اللغة العربية
-1ج	.الأدب والن�صو�ص والقراءة
-2ج	1-الوحدة الأوىل  :الع�صر اجلاهلي ( :ال�شعر)
-2ج1-1خمتارات من ال�شعر اجلاهلي يف �أغرا�ض خمتلفة  ،يف حدود ع�شرة �أبيات من ق�صيدة ،من خم�س من املعلقات .
-2ج 2-1النرث اجلاهلي :
-2ج 1-2-خطبة ق�س بن �ساعدة الأيادي .
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-2ج2-2-

و�صية ذي الإ�صبع العدواين .

-2ج3-2-

و�صية ثانية يف غر�ض �آخر ( و�صية �إمامة بنت احلارث لبنتها عند وفاتها).

-2ج4-2-

خم�سة �أمثال (رجع بخفي حنني  ،احلديث ذو �شجون  ،رب �أكلة متنع �أكالت ،كل فتاة ب�أبيها معجبة ،

�شن طبقة) .
وافق ٌّ
-2ج	2-الوحدة الثانية  :ع�صر �صدر الإ�سالم وع�صر بني �أمية :
-2ج1-2-

�أثر الإ�سالم يف احلياة العربية .

-2ج2-2-

�أثر الإ�سالم يف اللغة .

-2ج	3-2-ال�شعر يف عهد النبي  وخلفائه (مو�ضوعاته و�أ�ساليبه) خمتارات منه .
-2ج4-2-

ق�صيدة كعب بن زهري من قوله (نبئت �أن ر�سول اهلل �أوعدين) �إىل �آخرها .

-2ج5-2-

ق�صيدة يف الفتوحات يف عهد اخللفاء الرا�شدين* .

-2ج	6-2-النـرث :
-2ج	1-6-2-اخلطابة (مو�ضوعاتها � ،أثر الإ�سالم يف �شكلها وم�ضمونها)
-2ج 2-6-2-خطبة الوداع .
-2ج 3-6-2-خطبة �أبي بكر ر�ضي اهلل يف ال�سقيفة .
-2ج	3-الوحدة الثالثة  :ع�صر بني �أمية :
-2ج	1-4-احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية (فكرة عامة ب�إيجاز) .
-2ج	2-4-ال�شعر ومو�ضوعاته .
-2ج3-4-

مناذج منه ال تتعدى ع�شرة �أبيات من كل ق�صيدة (الكميت -جميل بن معمر ) *.

-2ج	4-4-النرث:
-2ج	1-7-اختيار خطبة واحدة *.
-2ج	2-7-اختيار ر�سالة واحدة *.
-7ج	4-الوحدة الرابعة  :الع�صر العبا�سي الأول :
-2ج	1-4-احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية والفكرية  -ب�إيجاز .
-2ج	2-4-ال�شعر ومو�ضوعاته .
-2ج3-4-

مناذج من ال�شعر (�أبي متام يف فتح عمورية  -البحرتي يف الو�صف) *.

-2ج	4-4-النرث :
-2ج	1-4-4-اخلطابة (مو�ضوعاتها � -أ�ساليبها)
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-2ج 2-4-4-خطبة واحدة *.
-2ج 3-4-4-ر�سالة واحدة *.
-7ج	5-الوحدة اخلام�سة  :الع�صر العبا�سي الثاين :
-2ج	1-5-احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية والفكرية  -ب�إيجاز .
-2ج	2-5-ال�شعر ومو�ضوعاته و�أ�ساليبه ب�إيجاز .
-2ج3-5-

مناذج من ال�شعر (من املتنبي  -من ال�شريف الر�ضي ) *.

-2ج	4-5-النرث :
-2ج	1-4-5-اخلطابة (مو�ضوعاتها � -أ�ساليبها)
-2ج 2-4-5-خطبة واحدة *.
-2ج 3-4-5-من نرث البديع .
-7ج	6-الوحدة ال�ساد�سة  :الع�صر احلديث :
-2ج	1-6-النه�ضة …� ..أ�ساليبها ومظاهرها .
-2ج2-6-

مناذج من ال�شعر احلديث�( :شوقي  ،ال�شابي  ،الر�صايف  ،حممد �سعيد العبا�سي  ،حممد مفتاح الفيتوري )

.
-7ج	7-الوحدة ال�سابعة :القراءة ذات املو�ضوع الواحد (وحدة واحدة):
-2ج1-7-

من كتاب (رجال حول الر�سول (�ص)) نختار منها �أربع �شخ�صيات  ،تعالج معاجلة تامة يف ظل التكامل

اللغوي وحتدد ال�صفحات وت�صور .
*

حتدد املواد امل�شار �إليها بالنجمة يف مذكرة منف�صلة .
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3 -

English language

Structure (grammar)
1-3 Unit (1) :
4-1-3.

Verbs and verb patterns .

6-1-3.

Simple Present Tense :

5-1-3.

Time and Tense .

I write .

You write .

He writes . (also “she” and “it”)
We write .

They write .
7-1-3.
8-1-3.

Present Progressive Tense .
I am writing

You are writing

9-1-3.

He is writing

We are writing

11-1-3.

Simple Past Tense :

10-1-3.

They are writing .

I		
You		
He

		

Wrote

We 		
They		
12-1-3.

Past Progressive Tense :

He		
I		

was writing

She		
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We		
they		

were writing

You		


Also called continuous.

2-3 Unit (2) :
1-2-3.

Future Tense Non- Progressive.

We		
I		

shall write

You 		
He		

will write

they
2-2-3.

Future Progressive Tense.

We		
I		

Shall be write

You 		
He		

will be write

they
3-2-3.

Present Perfect Tense Non- Progressive

We		
I		

have written

You 		
He		

has written

She
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4-2-3.

Present Perfect Progressive Tense.

You 		

have been writing

I
They
We
He		

has been writing

She
5-2-3.

Past Perfect Tense Non- Progressive :

I		
You 		
He		

had written

We		
They		
She		
6-2-3.

Past Perfect Progressive Tense :

I		
You 		
He		

had been writing

We		
They
5-2-3.

Future Perfect Tense Non- Progressive :

I		
We		

shall have written

You 		
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He		

will have written

they
6-2-3.

Future Perfect Progressive Tense :

I		
We		

shall have been writing

You 		
He		

will have been writing

They
7-3 Unit (3) :
1-3-3.

Possessive adjectives .e.g.

2-3-3.

He has broken his arm.

3-3-3.

Possessive Pronouns .e.g.

4-3-3.

This book is mine.

5-3-3.

Reflexive Pronouns .e.g.

6-3-3.

He hurt himself.

7-3-3.

some - any - no - none

9-3-3.

One must not hurt oneself too.

8-3-3.

One - oneself.

10-3-3.

All - both.

12-3-3.

Gerunds (verbal nouns)

11-3-3.

13-3-3.

Each - either - neither - every.

Order of two or more adverbials.

For all the above items (4 -1) refer to Guide to Patterns and Usage in English by

Hornby (second Edition Oxford University press)
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8-3 Unit (4) :
1-4-3.
2-4-3.
3-4-3.

indirect question
Question Tags.
Inversion.

4-4-3.

Capital letters.

6-4-3.

Definite = the.

5-4-3.

Articles : Indefinite = a/an

-7-4-3

Pronouns :

1-7-4-3. Subject Pronouns (I-he-she ete)

2-7-4-3. Object Pronouns (me-him-her ete)
8-4-3.
9-4-3.

10-4-3.

Every - each - other.
Conditional forms.

Modal verbs: can - could - be able to - May - might - must -

used to.
11-4-3.

12-4-3.
13-4-3.

14-4-3.
15-4-3.

{need} and {dare}
Passive forms.
The Gerunds.
Indirect Speech.
Phrasal / Prepositional verbs e.g:

1-15-4-3. Prepositional verb :

You can get into the flat if you climb up a ladder .
2-15-4-3. Phrasal verb :

They broke off the engagement .

(-English to get on With - by Ann Baker is recommended.)
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5-3 Unit (5) : Prepositions :

(For item (19) refer « Objective

Tests intermediate level» by A.R.B Etherton - Long man, or any other available
Grammar book .)
6-3 Unit (6) :
1-6-3.

Comprehension .

2-6-3.

Composition .

4-6-3.

Letter writing (official and personal) .

3-6-3.

Summary writing .

*********************
4-

langue Française

1-4 - Unité (1) : grammaire :

1-1-4 -

Articles définis , articles indéfinis .

3-1-4 -

Interrogations et négations .

2-1-4 4-1-4 -

Genre et nombre des noms et des adjectifs .
Conjugaison du présent .

Communications :

5-1-4 - à la rivière .
6-1-4 -

Déménagement .

8-1-4 -

la tête et les jambes .

7-1-4 -

9-1-4 -

Au jardin .
à l’école .

10-1-4 - à la gare .

11-1-4 - Au marché .
2-4 -

1-2-4

Unité (2) : grammaire :

- Articles partitifs.
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2-2-4 3-2-4 -

4-2-4 5-2-4 6-2-4 -

Adjectifs démonstratifs.
Adjectifs possessifs.
prépositions et adverbes de quantité et de lieu.
Pronom fonique.
Conjugaison de Ľimparfail.

7-2-4 -

Verbes pronominaux.

8-2-4 -

Partir en vacances.

Communications :

9-2-4 -

Un accident.

3-4 -

Unité (3) : grammaire :

10-2-4 - Une visite touristique.
1-3-4 2-3-4 -

Pronoms compléments .
Futur proche.

3-3-4 -

passé composé et imparfait.

4-3-4 -

Faire le ménage .

6-3-4 -

Aller à la pêche .

Communications :

5-3-4 -

le travail des paysans .

7-3-4 -

Le football .

1-4-4 -

pronoms «en» et « y» .

4-4 -

2-4-4 3-4-4 -

4-4-4 -

Unité (4) : grammaire :

pronoms relatifs , comparatifs et superlatifs .
conjugaison du futur .

Présent continu et passé récent.
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Communications :

5-4-4 -

Au secours.

6-4-4 -

Visite au cinéma.

8-4-4 -

Au magasin.

7-4-4 -

ÁĽhôtel .

9-4-4 -

En auto.

1-5-4 -

La conjugaison des verbes au présent.

5-4 -

Unité (5) : grammaire :

2-5-4 -

Trop - assey - pas assey .

-4-5-4

Ľinterrogation .

-3-5-4

5-5-4 -

Ľexpression du passé .

passé composéet Ľimparfait.

6-5-4 -

Ľexpression du futur .

8-5-4 -

les pronoms compléments .

7-5-4 9-5-4 -

les verbes construits avec « que» .
Expression du passé .

10-5-4 - Expression du futur .

11-5-4 - pronoms relatifs, interrogatifs, démonstratifs et possessifs .

12-5-4 - Formes passives.
13-5-4 - Subjonctif.

14-5-4 - Pronoms « en» et « y» .
15-5-4 - Formes impersonnelles.
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 -5اللغة عربية تخ�ص�ص
�-1أ.

املواد االختيـارية

البالغة (تخ�ص�ص)

�-5أ 1-الوحدة الأوىل :
�-5أ1-1-

معنى الف�صاحة والبالغة -ف�صاحة الكلمة -ف�صاحة الكالم .

�-5أ	2-الوحدة الثانية  :علم البيان :
�-5أ	1-2-الت�شبيه (�أنواعه) .
�-5أ	2-2-اال�ستعارة ( :ت�صريحية  -مكنية  -متثيلية )
�-5أ	3-2-املجاز املر�سل .
�-5أ	4-2-املجاز العقلي .
�-5أ	5-2-الكناية و�أق�سامها .
�-5أ	3-الوحدة الثالثة  :علم املعاين :
�-5أ	1-3-اخلرب (�أغرا�ضه � ،أ�ضربه  ،خروجه عن مقت�ضى الظاهر )
�-5أ	2-3-الإن�شاء :
�-5أ1-2-3-

تق�سيمه �إىل طلبي وغري طلبي و�أنواعهما

�-5أ	2-2-3-الق�صر � :أنواعه و�أق�سامه .
�-5أ	3-2-3-الف�صل والو�صل .
�-5أ	4-2-3-الإيجاز والإطناب وامل�ساواة .
�-5أ	4-الوحدة الرابعة  :علم البديع :
�-5أ	1-4-اجلنا�س وال�سجع .
�-5أ	2-4-التورية .
�-5أ	3-4-االقتبا�س .
�-5أ	4-4-الطباق واملقابلة .
�-5أ5-4-

ح�سن التعليل

�-5أ6-4-

ت�أكيد املدح مبا ي�شبه الذم وعك�سه .

 -5اللغة عربية تخ�ص�ص
 : II-5الأدب والن�صو�ص (تخ�ص�ص)
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-5ب	1-الوحدة الأوىل  :الع�صر اجلاهلي :
-5ب1-2-

تطور كلمة �أدب ً
(لغة وا�صطالح ًا) .

-5ب2-2-

درا�سة ع�شرة �أبيات من الق�صائد التالية ،مع ترجمة كاملة لل�شاعر:

�أ /ق�صيدة �أو�س بن حجر (يف و�صف الربق واملطر) .
ب /ق�صيدة زهري ابن �أبي �سلمى (يف مطاردة بني باز وقطاة) .
ج /ق�صيدة �سويد بن �أبي كاهل (يف مدح قبيلة بني بكر) .
د /ق�صيدة عبد قي�س بن خفاف (و�صية لأبنه) .
-5ب	3-2-النرث اجلاهلي :
-5ب 1-3-2-درا�سة خطبة ها�شم بن عبد مناف .
-5ب 2-3-2-درا�سة و�صية احلارث بن كعب لأبنائه * .
-5ب 3-3-2-درا�سة الأمثال واحلكم التالية* :
		
�أ /عند جهينة اخلرب اليقني

ب /قطعت جهيزة قول كل خطيب

		
ج /كل ال�صيد يف جوف الفرا

د /بلغ ال�سيل الزبى

هـ /كالم كالع�سل وفعل كالأ�سل
-5ب	2-الوحدة الثانية  :ع�صر �صدر الإ�سالم :
-5ب1-2-

تدر�س الق�صيدتان� :أ /ق�صيدة كعب ابن زهري يفخر ب�أبيه .

ب /ق�صيدة ح�سان ابن ثابت يف رثاء ال�شهداء .
-5ب	2-2-النرث :
-5ب 1-2-2-مو�ضوعاته (درا�سة عامة) .
-5ب 2-2-2-خطبة الر�سول  يف املدينة �أول خطبة له يف م�سجد اخليف .
-5ب 3-2-2-خطبة الأمام علي كرم اهلل وجهه يف اجلهاد.
-5ب	3-الوحدة الثالثة  :ع�صر بني �أمية :
-5ب1-3-

تطور ال�شعر يف هذا الع�صر (فكرة وافية) .

-5ب2-3-

مناذج من � :أ /ق�صيدة الفرزدق يف ندمه على طالق زوجته .

ب /ق�صيدة جرير التي تغزل فيها غز ً
ال (ق�صيدة رقم [ ]52يف ديوانه الأبيات [)]8-1
-----------------------------------------------------------------------------------*(هناك ملحق يحوي موجهات مف�صلة باملوا�ضع امل�شار �إليها بالنجوم ،وهو موجود باملراكز ولدى الأمانة )
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-5ب	3-3-النرث :
-5ب 1-5-3-خطبة عبد اهلل بن الزبري بعد مقتل �أخيه م�صعب .
-5ب 2-5-3-ر�سالة عبداهلل بن معاوية بن جعفر بن �أبي طالب �إىل �أحد �إخوانه .
-5ب	4-الوحدة الرابعة  :الع�صر العبا�سي الأول :
-5ب1-4-

درا�سة ق�صيدة البحرتي يف و�صف بركة املتوكل (درا�سة وافية) * .

-5ب2-4-

درا�سة ق�صيدة ابن الرومي يف رثاء �أهل البيت (درا�سة وافية) *.

-5ب	3-4-النرث :
-5ب 1-3-4-قطعة ( :حديث اجلاحظ مع الكتاب)* .
-5ب 2-3-4-قطعة  :ابن املقفع (�أداء الأعمال)* .
-5ب	5-الوحدة اخلام�سة  :الع�صر العبا�سي الثاين :
-5ب	1-5-ال�شعر� :أ /ق�صيدة �أبو العالء املعري يرثي فقيه ًا حنفي ًا .
ب /ق�صيدة �أبي فرا�س احلمداين عندما كان �أ�سري ًا يف الروم.
-5ب	2-5-النرث� :أ /درا�سة عن اخلطب يف هذا الع�صر .
ب /ر�سالة �إبراهيم عبا�س ال�صويل على ل�سان اخلليفة لعماله .
-5ب	6-الوحدة ال�ساد�سة  :الع�صر الأندل�سي :
-5ب	1-6-احلياة ال�سيا�سية والأدبية يف الأندل�س (فكرة عامة) .
-5ب	2-6-ال�شعر � :أغرا�ضه و�أ�ساليبه (درا�سة وافية) .
-5ب3-6-

منوذج :ق�صيدة ابن زيدون (�إين ذكرتك بالزوراء م�شتاق ًا) * .

-5ب	4-6-النرث :
-5ب� 1-4-6-أغرا�ضه و�أ�سلوبه .
املطرف �إىل �أحد �إخوانه) * .
-5ب 2-4-6-منوذج :ر�سالة( :ابن
ّ
-5ب	7-الوحدة ال�سابعة  :العهد الرتكي :
-5ب	1-7-احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية (فكرة عامة) .
-5ب2-7-

منوذج :من ال�شعر ،ق�صيدة نور الدين الع�سيلي ي�صف دوالب ًا ي�سقي حديقة .

-5ب	8-الوحدة الثامنة  :القراءة ذات املو�ضوع الواحد:
من كتاب (رجال حول الر�سول  )قراءة ال�شخ�صيات التالية:
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 -1م�صعب بن عمري

 -2بالل بن رباح

		
� -3صهيب بن �سنان

� -4أبوعبيدة عامر بن اجلراح

*(هناك ملحق يحوي موجهات مف�صلة باملوا�ضع امل�شار �إليها بالنجوم ،وهو موجود باملراكز ولدى الأمانة )
 -5اللغة عربية تخ�ص�ص
 -5ج  :ال�صــــــرف ( التخ�ص�ص)
-5ج	1-الوحدة الأوىل :
-5ج1-1-

علم ال�صرف (ن�ش�أته  ،تطوره � ،صلته بالنحو � ،أ�شهر كتبه )

-5ج	2-1-امليزان ال�صريف .
-5ج	2-الوحدة الثانية :
-5ج	1-2-املجرد واملزيد من الأفعال .
-5ج2-2-

�صيغ الزيادة �شائعة اال�ستعمال .

-5ج	3-2-اجلامد وامل�شتق من الأفعال .
-5ج4-2-

تق�سيم الفعل من �صحيح ومعتل .

-5ج	3-الوحدة الثالثة :
-5ج	1-3-امل�صدر (�أ�صلي  ،ميمي � ،صناعي ) .
-5ج	2-3-امل�شتقات (ا�سم الفاعل ،ا�سم املفعول ،ال�صفة امل�شبهة ،ا�سم التف�ضيل� ،صيغ املبالغة� ،أ�سماء الزمان واملكان،
ا�سم املرة ،ا�سم الهيئة) .
-5ج	4-الوحدة الرابعة :
-5ج1-4-

جمع التك�سري .

-5ج	2-4-املنقو�ص واملق�صور واملمدود .
-5ج	3-4-التذكري والت�أنيث .
-5ج	5-الوحدة اخلام�سة :
-5ج	1-5-الن�سب (درا�سة تف�صيلية )
-5ج	2-5-الت�صغري (درا�سة تف�صيلية)
-5ج	6-الوحدة ال�ساد�سة :
-5ج	1-6-الإعالل والإبدال .
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-5ج	2-6-التقاء ال�ساكنني .
 -5اللغة عربية تخ�ص�ص
-1د .النحو (التخ�ص�ص)
-5د	1-الوحدة الأوىل :
-5د	1-1-الكلمة و�أق�سامها وعالمة كل ق�سم وما يتعلق بكل ق�سم زيادة على ما جاء يف العام .
-5د	2-الوحدة الثانية :
-5د	1-2-الإعراب ( �أنواعه  -عالماته الأ�صلية والفرعية ) .
-5د	2-2-البناء ( �أنواعه  -عالماته ) .
-5د	3-الوحدة الثالثة :
-5د	1-3-املبتد�أ واخلرب (حاالتهما املختلفة )
-5د	2-3-النوا�سخ (كان � ،إن  ،ظن ) �أحكامهما وحاالتهما املختلفة .
-5د	4-الوحدة الرابعة :
-5د	1-4-امل�شتقات (ا�سم الفاعل  ،ا�سم املفعول  ،ا�سم التف�ضيل) .
-5د	2-4-الإ�ضافة (�أحكامها � ،أنواعها ) .
-5د	5-الوحدة اخلام�سة :
-5د	1-5-املفاعيل (املفعـول به،املفعـول فيه،املفعول معه،املفعول لأجله،املفعول املطلق).
-5د	2-5-احلال .
-5د	3-5-التمييز .
-5د	6-الوحدة ال�ساد�سة :
-5د	1-6-املمنوع من ال�صرف .
-5د	2-6-الأ�ساليب (اال�ستثناء  ،الإغراء  ،التحذير  ،االخت�صا�ص ) .
 -6الرتبية الإ�سالمية تخ�ص�ص
�-6أ  :فقه العبادات ( تخ�ص�ص)
�-6أ	1-الوحدة الأوىل  :الزكـــــاة :
�-6أ1-1-

الزكاة  :حكمها  ،دليلها  ،حكمة م�شروعيتها � ،شروطها  ،م�صارفها .

�-6أ2-1-

زكاة النقدين .
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�-6أ3-1-

زكاة احلرث والثمار .

�-6أ4-1-

زكاة الدين .

�-6أ5-1-

زكاة املا�شية .

�-6أ6-1-

زكاة املعدن والركاز .

�-6أ	2-الوحدة الثانية  :احلــــج :
�-6أ1-2-

تعريفه �-شروط وجوبه  -حكمه ودليله  -حكمة م�شروعيته .

�-6أ	2-2-امليقات الزماين  ،وامليقات املكاين .
�-6أ3-2-

ما ينجرب بالدم  ،وما ال ينجرب .

�-6أ	3-الوحدة الثالثة  :الأحوال ال�شخ�صية :
�-6أ1-3-

مقدمة .

�-6أ2-3-

النكاح والأحكام املتعلقة به .

�-6أ3-3-

الطالق .

�-6أ4-3-

العدة .

�-6أ5-3-

النفقة .

�-6أ 4-املقرر الإ�ضايف :
املواريث  :الكتاب املقرر كتاب (منت الرحبية لل�شيخ حممد حمي الدين)
تدر�س املو�ضوعات الآتية :
�-6أ1-4-

تعريف املرياث  -حكمه � -سببه  -موانعه � -أهميته .

�-6أ2-4-

الوارثون من الرجال والوارثات من الن�ساء .

�-6أ3-4-

من يرث بالفر�ض ومن يرث بالتع�صب .

د /املراجع :
 /1الثمر الداين يف تقريب املعاين  :ال�شيخ عبد ال�سميع الآبي .
 /2بلغة ال�سالك يف �أقرب امل�سالك  :حا�شية ال�صاوي على الدرديري .
� /3شرح الر�سالة  :ال�شيخ �أبو احل�سن .
 /4الرحبية يف املواريث  :ال�شيخ حممد حمي الدين .
 -6الرتبية الإ�سالمية تخ�ص�ص
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-6ب  :علوم القر�آن ( تخ�ص�ص)
-6ب	1-الوحدة الأوىل :
-6ب1-1-

مقدمة .

-6ب	2-1-القر�آن معجزة خالدة .
-6ب3-1-

�أ�سماء اهلل و�صفاته .

-6ب	4-1-الفرق بني القر�آن واحلديث القد�سي .
-6ب	2-الوحدة الثانية  :املكي واملدين :
-6ب1-2-

مميزات كل من املكي واملدين .

-6ب	1-2-ال�سمات الرئي�سية لكل منهما .
-6ب2-2-

فوائد العلم باملكي واملدين .

-6ب	3-2-اهتمام ال�صحابة الأوائل بالقر�آن وال�سنة .
-6ب	2-الوحدة الرابعة  :جمع القر�آن :
-6ب1-3-

معنى جمع القر�آن .

-6ب2-3-

جمع القر�آن على عهد �أبي بكر ال�صديق .

-6ب3-3-

جمع القر�آن على عهد عثمان بن عفان .

-6ب	4-3-الفرق بني جمع �أبي بكر وجمع عثمان ر�ضي اهلل تعاىل عنهما .
 -6الرتبية الإ�سالمية تخ�ص�ص
 -6ج  :فقه العقيدة ( تخ�ص�ص)
-6ج	1-الإن�سان مركب من ج�سد وروح .
-6ج	2-العلم احلديث واملباحث الروحية .
-6ج 3-حدوث الروح .
-6ج	4-الروح والنف�س .
-6ج	5-الروح بع مفارقة اجل�سد .
-6ج 6-م�ستقر الأرواح .
-6ج� 7-أ�شراط ال�ساعة .
-6ج 8-عالمات ال�ساعة الكربى .
-6ج 9-ظهور املهدي .
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-6ج10-

خروج امل�سيح الدجال .

-6ج11-

نزول عي�سى عليه ال�سالم .

-6ج12-

مفهوم الإميان .

 -6الرتبية الإ�سالمية تخ�ص�ص
-6د  :تف�سري بع�ض الآيات املختارة ( تخ�ص�ص)
-6د 1-حكم الظهار (الآيات  4-2من �سورة املجادلة) .
-6د 2-مواالة غري امل�ؤمنني .
-6د	3-التجارة الرابحة (الآيات  13-10من �سورة ال�صف) .
-6د 4-بع�ض �أحكام �صالة اجلمعة – �سبب النزول (الآيات من � 11-9سورة اجلمعة).
-6د� 5-ضوابط وموجهات الطالق والعدة،الطالق ال�سني والطالق البدعي (الآية  ،16الطالق)
-6د� 6-أنواع املعتدات (الآيات من  5-4من �سورة الطالق) .
-6د 7-حق ال�سكن والنفقة والر�ضاع (الآيات  ، 7-6الطالق) .
-6د 8-مظاهر قدرة اهلل تعاىل عظمته (الآيات  ، 5-1امللك) .
-6د 9-بيان �أهوال القيامة واملكذبني بها (الآيات  ، 5-1احلاقة) .
-6د10-

�إر�شادات للنبي  للنهو�ض بدعوته (الآيات  ، 10-1املدثر).

 -6الرتبية الإ�سالمية تخ�ص�ص
-6هـ  :ال�سرية النبوية ( تخ�ص�ص)
-6هـ	1-الوحدة الأوىل :
-6هـ1-2-

ن�سب النبي  من جهة �أمه و�أبيه .

-6هـ2-2-

مولده  وزمان والدته ومكانها ووفاة والده .

-6هـ3-2-

ر�ضاعته  وما ح�صل فيها .

-6هـ4-2-

حادثة �شق ال�صدر .

-6هـ5-2-

وفاة �أمه  وكفالة جده له وعمه .

-6هـ6-2-

�سفره مع عمه لل�شام – رحلته  الثانية �إىل ال�شام .

-6هـ7-2-

زواجه  بال�سيدة خديجة بنت خويلد .

-6هـ8-2-

�شهوده  بناء الكعبة .
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-6هـ9-2-

حياته  قبل البعثة .

-6هـ10-2-

بدء الوحي وانقطاعه وتاريخ النبوة والبعثة املحمدية .

-6هـ	11-2-الدعوة ال�سرية للإ�سالم .
-6هـ	12-2-اجلهر بالدعوة .
-6هـ13-2-

�أمره � أ�صحابه بالهجرة �إىل احلب�شة .

-6هـ14-2-

بيعة �أهل املدينة .

-6هـ15-2-

هجرة الر�سول  و�أبى بكر �إىل املدينة .

-6هـ	16-2-الإ�سراء واملعراج .
-6هـ	2-الوحدة الثانية :
-6هـ1-2-

�أ�سباب الغزوات – م�شروعية القتال.

-6هـ2-2-

غزوة بدر الكربى.

-6هـ3-2-

غزوة اخلندق (غزوة الأحزاب) .

-6هـ4-2-

غزوة احلديبية و�صلحها.

-6هـ5-2-

مرا�سلة  امللوك.

-6هـ6-2-

-6هـ8-2-

�سرية م�ؤتة -6 .هـ9-2-

-6هـ11-2-

نتيجة الدعوة من مبدئها �إىل انتهاء الغزوات وال�سرايا .

غزوة خيرب-6 .هـ7-2-

فتح مكة ونتائجه

-6هـ12-2-

حجة الوداع -6 .هـ13-2-

-6هـ14-2-

مر�ضه  وانتقاله �إىل الرفيق الأعلى .

-6هـ10-2-

غزوة فدك .
غزوة حنني.

�أو�صافه  و�شمائله .

 - 7الريا�ضيات تخ�ص�ص (علمي)
	.1-7الوحدة الأويل  :احلرب :
 -1-1املتواليات :
	-1-1-1املتوالية العددية (تعريفها� ،صورتها العامة ،حدها العام ،الو�سط العددي).
-2-1-1

جمموع املتوالية العددية .

	-3-1-1املتوالية الهند�سية (تعريفها� ،صورتها العامة ،حدها العام ،الو�سط الهند�سي).
-4-1-1

جمموع املتوالية الهند�سية .

	-5-1-1املتوالية الهند�سية الالنهائية .
-6-1-1

حتويل الك�سر الع�شري الدائري �إيل ك�سر اعتيادي .
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 -2-1التباديل والتوافيق ونظرية ذات احلدين ب�أ�س �صحيح موجب :
	-1-2-1التباديل والتوافيق .
-2-2-1

نظرية ذات احلدين ب�أ�س �صحيح موجب .

-3-2-1

�إيجاد مفكوك {�س+ا}ن� ،إيجاد احلد العام يف مفكوك {�س+ا}ن� ،إيجاد احلد الأو�سط يف مكوك

{�س+ا}ن .
-4-2-1

�إيجاد احلد امل�شتمل على �س لأي �أ�س ومعامله يف مفكوك {�س+ا}ن ،احلد اخلايل من �س.

- 3-1املتباينات :
-1-3-1

تعريفها .

-2-3-1

خوا�صها .

-3-3-1

حلها .

	-4-3-1التمثيل الهند�سي لها (على خط الأعداد) .
-5-3-1

حلها �إذا كانت يف �صورة القيمة املطلقة .

-6-3-1

حلها و�إدخالها يف �صورة القيمة املطلقة .

	.2-7الوحدة الثانية  :الهند�سة التحليلية :
 -1-2اخلط امل�ستقيم :
	-1-1-2الإحداثي على اخلط امل�ستقيم وقوانينه .
	-2-1-2الإحداثي على امل�ستوي وقوانينه .
-3-1-2

ميل امل�ستقيم .

	-4-1-2التوازي والتعامد .
-5-1-2

معادالت اخلط امل�ستقيم .

	-6-1-2البعد العمودي بني نقطة وم�ستقيم .
- 2-2الدائرة :
-1-2-2

تعريف الدائرة  ،ال�صورة القيا�سية ملعادلة الدائرة .

	-2-2-2ال�صورة العامة ملعادلة الدائرة� ،إيجاد املركز ون�صف القطر من ال�صورة العامة
-3-2-2

معادلة الدائرة مبعلومية نهايتي قطر فيها .

-4-2-2

معادلة الدائرة التي حتقق ثالثة �شروط .

-5-2-2

معادلة املما�س للدائرة .

-6-2-2

طول املما�س للدائرة .
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	.3-7الوحدة الثالثة  :التفا�ضل :
	-1-3الدالة  ،نهاية الدالة .
	-2-3التغري  ،متو�سط معدل التغري  ،معدل التغري .
� -3-3إيجاد امل�شتقة الأويل للدالة من املبادئ الأولية .
 -4-3قوانني التفا�ضل (تفا�ضل الدالة �ص = �سن) .
	-5-3امل�شتقة الأويل ملجموع �أو فرق دالتني يف متغري م�ستقل واحد .
	-6-3امل�شتقة الأويل حلا�صل �ضرب دالتني يف متغري م�ستقل واحد .
	-7-3امل�شتقة الأويل حلا�صل ق�سمة دالتني يف متغري م�ستقل واحد .
	-8-3امل�شتقة الأويل لدالة الدالة .
	-9-3الدالة ال�ضمنية .
	.4-7الوحدة الرابعة  :تطبيقات يف التفا�ضل :
	-1-4املعني الهند�سي ملتو�سط معدل التغري .
	-2-4املعنى الهند�سي ملعدل التغري .
	.5-7الوحدة اخلام�سة  :التكامل غري املحدد:
 -1-5تعريف التكامل .
 -2-5قوانني التكامل .
	.6-7الوحدة ال�ساد�سة :الإح�صاء :
 -1-6تعريفه .
 -2-6تكوين اجلدول التكراري .
 -3-6ر�سم املدرج التكراري .
	-4-6امل�ضلع التكراري .
	-5-6املنحني التكراري من اجلدول التكراري .
 -6-6مقايي�س النزعة املركزية (الو�سط احل�سابي – الو�سيط – املنوال).
 -7-6مقايي�س الت�شتت (املدى – االنحراف املتو�سط – االنحراف املعياري).
.9

 :اجلغرافيا

	1-8الوحدة الأوىل  :قراءة اخلرائط :
� 1-1-8أهمية اخلرائط .
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 2-1-8تعريف اخلريطة .
 3-1-8مقومات اخلريطة  :العنوان  -مقيا�س الر�سم  -الرموز  -االجتاه .
� 4-1-8أنواع مقيا�س الر�سم وفوائد مقيا�س الر�سم .
 5-1-8تطور متثيل الظواهر الطبيعية على الطبيعة .
 6-1-8متثيل الظواهر الت�ضاري�سية بوا�سطة خطوط االرتفاع املت�ساوية .
 7-1-8حتديد الر�ؤيا واالنحدارات .
 8-1-8حتليل اخلريطة :تعليل الظواهر الب�شرية وعالقتها بالظواهر الطبيعية .
	9-1-8القطاع  :تعريفه  -تدريبات على ر�سم القطاع  -املبالغة الر�أ�سية .
10-1-8

متارين يف قراءة اخلرائط .

	2-8الوحدة الثانية  :جغرافيا �إفريقيا :
 7-2-8موقع القارة الفلكي .
 8-2-8تطور خريطة �إفريقيا ال�سيا�سية .
 9-2-8ت�ضاري�س القارة الإفريقية :
	1-3-2-8الأخدود الإفريقي العظيم .
2-3-2-8

ت�ضاري�س �شمال القارة .

3-3-2-8

ت�ضاري�س جنوب القارة .

	4-3-2-8الت�صريف املائي  -طبيعة الأنهار الإفريقية .
10-2-8

مناخ القارة الإفريقية :

	1-4-2-8العوامل امل�ؤثرة يف املناخ .
2-4-2-8

الرياح وال�ضغط اجلوي يف ال�شتاء وال�صيف .

3-4-2-8

�أنواع املناخات يف �إفريقيا .

	4-4-2-8الأقاليم املناخية
	6-2-8املالمح االقت�صادية يف �إفريقيا :
	1-6-2-8االقت�صاد الزراعي  -البدائي واملتقدم .
	2-6-2-8االقت�صاد احليواين  -البدائي واملتقدم .
	3-6-2-8االقت�صاد والتعدين .
	4-6-2-8االقت�صاد ال�صناعي .
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	3-8الوحدة الثالثة  :اجلغرافيا الطبيعية:
	1-3-8الأجرام ال�سماوية  ،املجرات  ،ال�شهب  ،النيازك  ،النجوم  ،املذنبات .
	2-3-8املجموعة ال�شم�سية .
 3-3-8كــوكب الأر�ض� :أبعاد الأر�ض و�شكل الأر�ض ،خطوط الطول والعر�ض.
 4-3-8دوران الأر�ض :
1-4-3-8

دورة الأر�ض حول املحور .

2-4-3-8

دورة الأر�ض حول ال�شم�س .

	3-4-3-8الظواهر الفلكية املرتبطة بدوران الليل والنهار  -الف�صول .
 5-3-8طبقات الأر�ض :
	1-5-3-8الق�شرة الأر�ضية (ال�سيما وال�سيال).
	2-5-3-8الو�شاح .
	3-5-3-8النواه .
4-5-3-8

�أنواع �صخور الق�شرة .

	5-5-3-8الغالف املائي :
 1-5-5-3-8حجم امل�سطحات املائية .
� 2-5-5-3-8أنواع امل�سطحات املائية .
	3-5-5-3-8التيارات البحرية .
	6-5-3-8الغالف الغازي :
� 1-6-5-3-8أهمية الغالف الغازي .
 2-6-5-3-8طبقات الغالف العازي .
	3-6-5-3-8الرياح � :أ�سبابها � ،أنواعها  ،الرياح ال�سائدة  ،الرياح املو�سمية  ،الرياح املحلية.
	6-3-8الت�ساقط :
	1-6-3-8الأمطـار و�أنواعها .
	2-6-3-8الندى  :الثلج  -ال�صقيع .
املراجع :
.1

د .حممد فاحت عقيل ود .ف�ؤاد حممد ال�صقار :جغرافية املوارد والإنتاج .

.2

د .حممد ريا�ض  :جغرافية النقل .
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.3

د� .سعاد ال�صحن  :مبادئ اجلغرافيا العامة الطبيعية والب�شرية .

.4

يو�سف الأن�صاري  :اجلغرافيا الطبيعية ( اجلزء الأول ) .

.5

يو�سف الأن�صاري  :اجلغرافيا الطبيعية ( اجلزء الثاين ) .

.6

د .حممد متويل  :وجه الأر�ض .

.7

جودة ح�سنني جودة  ،ود .حممد فتحي �أبوعناية :قواعد اجلغرافيا العامة الطبيعية والب�شرية.

.8

جغرافيا �إفريقيا  :جمهورية ال�سودان  -وزارة الرتبية والتعليم .

.9

جغرافيا حو�ض النيل  :جمهورية ال�سودان  -وزارة الرتبية والتعليم .

.10

اجلغرافيا الب�شرية  :جمهورية ال�سودان  -وزارة الرتبية والتعليم .

.11

د� .أحمد جنم الدين قليمة  :اجلغرافية العملية واخلرائط .

.12

�شريف حممد �شريف  :تطور الفكر اجلغرايف .

.13

نقوال زيادة  ،وحممد �سيد يفر � :أطل�س العامل .

.14

Thomas Pickles : Map reading

.9

 :الدرا�سات البيئية

	1-9الوحدة الأوىل  :النظام البيئي :
 1-1-9تعريف النظام البيئي .
 2-1-9مكونات النظام البيئي  :املكونات الالحياتية .
	2-9الوحدة الثانية  :النطاق احليوي :
 1-2-9تعريف النطاق احليوي .
 2-2-9البيومات .
	3-2-9النطاق احليوي يف املاء .
	3-9الوحدة الثالثة  :التوازن البيئي :
 1-3-9عوامل النمو .
 2-3-9عوامل االختالل .
	4-9الوحدة الرابعة  :اختالل التوازن البيئي:
� 1-4-9أ�ســـــــــبابه .
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 2-4-9دور الإن�سان يف االختزال البيئي .
	5-9الوحدة اخلام�سة  :الدورات البيوجيوكيماوية :
� 1-5-9أهمية هذه الدورات .
� 2-5-9أنواع الدورات  :دورة املاء  -الدورات الغازية  -الدورات الر�سوبية.
	6-9الوحدة ال�ساد�سة  :امل�شكالت البيئية :
	1-6-9التلوث .
	2-6-9الت�صحر .
 3-6-9فقدان املاء .
املراجع :
 /1د .الطيب �أحمد امل�صطفى حياتي :مقدمـة يف علم البيئة  -جامعة اخلرطوم 1986م
 /2حممد عبد الرحمن ال�شرنوبي  :البيئة وال�سكان .
 الريا�ضيات الأولية (�أدبي)اجلرب -الإح�صاء  -الهند�سة التحليلية
•

مقدمة عن �إ�سهامات علماء امل�سلمني يف علم الريا�ضيات:

	1-10الوحدة الأوىل  :اجلرب :
1ـ : 1مو�ضوعات يف احل�ساب :
 :1 -1-1العمليات احل�سابية على الك�سور العادية والع�شرية .
 : 2-1-1مفهوم الأعداد ال�سالبة واملوجبة .
 : 3-1-1الن�سبة املئوية .
 : 4-1-1الن�سبة والتنا�سب .
 : 2-1التحليل:
 : 1-2-1التحليل بالعامل امل�شرتك .
 : 2-2-1جتميع احلدود اجلربية املت�شابهة .
 : 3-2-1حتليل الفرق بني مربعني .
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 : 4-2-1حتليل املربع الكامل .
 : 5-2-1حتليل املقادير الثالثية .
 : 6-2-1حل املعادالت ذات املجهول الواحد:
 : 1-6-2-1من الدرجة الأوىل .
 : 2-6-2-1من الدرجة الثانية .
 : 7-2-1حل املعادالت الآنية من الدرجة الأوىل يف جمهولني .
 : 3-1املتواليات :
 :1-3-1املتوالية العددية :
 :1-1-3-1تعريفها .
 :2-1-3-1احلد العام فيها .
 :3-1-3-1جمموعها �إىل ن حدا .
 : 2-3-1املتوالية الهند�سية :
 : 1-2-3-1تعريفها .
 :2-2-3-1احلد العام فيها .
 : 4-1املتباينات :
 :1-4-1حـلها .
 : 2-4-1متثيلها هند�سيا .
	2-10الوحدة الثانية  :الهند�سة التحليلية :
 :1-2امل�سافة بني نقطتني .
� : 2-2إحداثيات نقطة تق�سيم قطعة م�ستقيمة :
 :1-2-2من الداخل .
 :2-2-2من اخلارج .
 : 3-2ميل اخلط امل�ستقيم املار بنقطتني .
 : 4-2امل�ستقيمات املتوازية واملتعامدة .
 : 5-2معادالت اخلط امل�ستقيم :
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 :1- 5-2معادلة املحور ال�سيني .
 :2- 5-2معادلة املحور ال�صادي .
 :3-5-2معادلة امل�ستقيم مبعلومية امليل ونقطة عليه .
 :4-5-2معادلة امل�ستقيم مبعلومية نقطتني .
 :5-5-2معادلة امل�ستقيم مبعلومية امليل واملقطع ال�صادي .
 :6-5-2معادلة امل�ستقيم مبعلومية املقطعني .
	3-10الوحدة الثالثة  :الإح�صــــاء :
 : 1-3عر�ض البيانات الإح�صائية :
 :1-1-3العر�ض البياين .
 :2 -1-3العر�ض اجلدويل .
 : 3-1-3التمثيل البياين للجداول التكرارية :
 : 1-3-1-3املدرج التكراري .
 : 2-3-1-3امل�ضلع التكراري .
 : 3-3-1-3املنحنى التكراري .
 : 2-3مقايي�س النزعة املركزية من بيانات مبوبة وجدول تكراري :
 :1-2-3الو�سط احل�سابي .
 :2-2-3الو�سيط .
 :3-2-3املنوال .
)English (literature
Section A :
Flowers for Mrs Harris
(by Paul Gallico - implified by R.H. Durharn) .
Section B :
Arms and the man (Shaw) .
The students are required to study two books , Section A , and Section B .
)Français (literature
Section A :
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L’étranger (Albert Camus).
Section B :
La Bête Humaine .
 -11انت�شار الإ�سالم يف �إفريقيا
من كتاب ( :انت�شار الإ�سالم يف �إفريقيا)
ت�أليف الدكتور /عبد الرحمن عمر املاحي
 /1-11الباب الأول :
	-1-1-11الوحدة الأوىل  :الدعوة �إىل الإ�سالم يف �شرق �أفريقيا .
	-2-1-11الوحدة الثانية  :العوامل التي �أدت �إىل انت�شار الإ�سالم يف احلب�شة بخا�صة ويف ال�ساحل ال�شرقي
للقارة الأفريقية بعامة.
	-3-1-11الوحدة الثالثة :عالقة امل�سلمني بالن�صاري يف احلب�شـة .
	-4-1-11الوحدة الرابعة � :أو�ضاع امل�سلمني يف احلب�شة املعا�صرة .
-5-1-11

الوحدة اخلام�سة  :الدعوة �إىل الإ�سالم يف �شمال �إفريقيا .

	-6-1-11الوحدة ال�ساد�سة :الدعوة �إىل الإ�سالم يف ال�سودان الأو�سط .
 -1-7-1-11بالد النوبة .
	-2-7-1-11الإ�سالم يف ال�سودان الأو�سط .
/2-11الباب الثاين :
	-2-2-11الوحدة الأوىل  :الإ�سالم وامل�سلمون يف ت�شاد .
	-3-2-11الوحدة الثانية :الدعوة �إىل الإ�سالم يف غرب �إفريقيا .
	-4-2-11الوحدة الثالثة :الدعوة �إىل الإ�سالم يف جنوب �إفريقيا .
	-5-2-11الوحدة الرابعة  :جناح الدعوة �إىل الإ�سالم يف �إفريقيا .
	-6-2-11الوحدة اخلام�سة :رجال الدعوة الإ�سالمية و�أثرهم يف �إفريقيا:
 -1-6-2-11حممد عبد الكرمي املغلي .
 -2-6-2-11حممد بن حممود .
� -3-6-2-11أحمد بابا التنبكتي .
 -4-6-2-11عبد الرحمن بن عبد اهلل بن عمران بن عامر ال�سعدي .
 -5-6-2-11ل�شيخ حممد �صغريون .
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	-7-6-2-11ال�شيخ عبد اهلل بن باكثري.
	-8-6-2-11ال�شيخ �شعيب .
	-9-6-2-11ال�شيخ عبد اهلل �صالح فار�سي .
 /3الباب الثالث  :احلركات الإ�صالحية يف �إفريقيا :
	-1-3-11الوحدة الأوىل  :حركة ال�شيخ عثمان بن فودي .
	-2-3-11الوحدة الثانية :حركة ال�شيخ حممد الأمني الكامني .
	-3-3-11الوحدة الثالثة :حركة حممد �أحمد املهدي .
	-4-3-11الوحدة الرابعة  :حركة حممد بن عبداهلل ح�سن .
***************************************
.12

 :الفيزيـــاء

	.1-12الوحدة الأوىل  :خوا�ص املادة :
	.1-1-12النظرية اجلزيئية للمادة  ،قوى التما�سك وقوى االلت�صاق  ،التوتر ال�سطحي  ،اخلا�صية ال�شعرية
.
.2-1-12

املرونة :قانون هوك حد املرونة  -نقطة الإذعان  -نقطة الك�سر .

.3-1-12

قاعدة �أر�شميد�س  :قوة دفع ال�سائل  -ن�ص قاعدة �أر�شميد�س � -إيجاد الثقل النوعي للأج�سام

ال�صلبة وال�سائلة با�ستخدام قاعة �أر�شميد�س  -قانونا الطفو  -تطبيق قاعدة �أر�شميد�س على الغازات (البالون)
	.4-1-12احلرارة :
 .1-4-1-12قيا�س درجة احلرارة  -الثريومرتات وفكرة عملها وحتويل درجات احلرارة :
 .1-1-4-1-12من مئوي �إىل فهرنهايتي .
 .2-1-4-1-12من فهرنهايتي �إىل مئوي .
 .3-1-4-1-12من مئوي �إىل درجات مطلقة .
 .4-1-4-1-12من درجات مطلقة �إىل مئوي .
 .5-1-4-1-12قيا�س كمية احلرارة :
	.1-5-4-1-12ال�سعة احلرارية  -احلرارة النوعية  -املكافئ املائي -احلرارة الكامنة لالن�صهار  -احلرارة الكامنة
للت�صعيد (الغليان)  -كمية احلرارة املكت�سبة واملفقودة (التوازن احلراري) .
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	2-12الوحدة الثانية  :الكهربية :
	.1-2-12الكهربية ال�ساكنة :
 .1-1-2-12قانون كولوم للقوى املغنطي�سية  -قانون كولوم للقوى الكهربية -املجال املغنطي�سي  -املجال الكهربي -
اجلهد الكهربي -فرق اجلهد الكهربي  -املو�صالت والعوازل .
	.2-2-12الكهربية التيارية :
 .1-2-2-12قانون �أوم  -تو�صيل املقاومات  -العوامل امل�ؤثرة يف مقدار مقاومة مو�صل  -القوة الدافعة الكهربية -
ح�ساب �شدة التيار يف الدوائر الكهربية
	.2-2-2-12الأثر املغنطي�سي للتيار الكهربي :
	.3-2-2-12املجال املغنطي�سي الناجت من تيار كهربي يف :
� /1 .4-2-2-12سلك م�ستقيم � /2 ،سلك دائري  /3 ،ملف لولبي  -القوى املغناطي�سية الناجتة عن مرور تيار كهربي
يف �سلك مو�ضوع يف جمال مغناطي�سي  -تطبيقات على القوة املغناطي�سية (املحرك الكهربي  -اجللفانومرت ذو امللف
املتحرك) .
	.5-2-2-12الأثر احلراري للتيار الكهربي .
	.6-2-2-12العوامل امل�ؤثرة يف مقدار كمية احلرارة املتولدة من تيار كهربي يف مو�صل  -قانون جول  -القدرة
الكهربية  -نقل الطاقة الكهربية.
	3-12الوحدة الثالثة  :ال�ضـوء :
	.1-3-12انعكا�س ال�ضوء  -املر�آة الكريه (املحدبة واملقعرة) .
	.2-3-12القانون العام للمر�آة الكريه .
	.3-3-12انك�سار ال�ضوء  -العد�سات (املحدبة واملقعرة)  -القانون العام للعد�سات .
	.4-3-3-12الآالت الب�صرية :
	.4-3-3-12املجهر الب�سيط .
	.4-3-3-12املجهر املركب .
	.4-3-3-12التل�سكوب الفلكي (املقراب) .
 .4-3-3-12حتليل ال�ضوء  -الطيف الكهرومغنطي�سي  -الأ�شعة حتـت احلمـراء – الأ�شعة فوق البنف�سجية
.13

 :الكيميـــاء
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	.1-13الوحدة الأوىل :
.1-1-13

الذرة  -الرموز الكيميائية  -النظرية الذرية  -مكونات الذرة -تركيب الذرة  -الغازات اخلاملة .

.2-1-13

الرابطة الأيونية  -الرابطة الإ�سهامية  -خوا�ص املركبات الأيونية والإ�سهامية .

.3-1-13

التكاف�ؤ  -التكاف�ؤات املتعددة للعنا�صر  -الأحما�ض  -القواعد � -أمالح الأحما�ض ال�ضعيفة  -املعادالت

الكيميائية  -قواعد كتابة املعادالت الكيميائية
.4-1-13

�أنواع التفاعالت الكيميائية  -االحتاد  -التحلل  -الإزاحة  -التبادل املزدوج  -الت�أك�سد واالختزال .

.5-1-13

احل�ساب الكيمـيائي  -الوزن الــذري الن�سـبي  -النظائر و�أوزانها الذرية  -املول.

.6-1-13

الوزن املكافئ  :تعريفه  -تطبيق مفهوم املكاف�أة يف املركبات  -الأوزان املكاف�أة للأحما�ض والقواعد

والأمالح  -الأوزان املكافئة للعوامل امل�ؤك�سدة واملختزلة .
	.2-13الوحدة الثانية  :الطاقة الكهربية والتغري الكيميائي :
	.1-2-13الت�أك�سد واالختزال  -العوامل امل�ؤك�سدة والعوامل املختزلة  -ح�ساب عدد الت�أك�سد  -الطاقة الكهربية
من تفاعالت الأك�سدة واالختزال -جهد القطب  -جهود الأقطاب الأ�سا�سية  -قطب الهيدروجني الأ�سا�سي -قيا�س جهد
القطب  -ال�سل�سلة الكهروكيمائية .
	.3-13الوحدة الثالثة  :التحليل الكهربائي :
	.1-3-13النظرية الأيونية لأرهينو�س  -التحليل الكهربي حلم�ض الهيدروكلوريك املركّز وحم�ض الكربتيك
املخفف وحملول كربيتات النحا�س با�ستخدام �ساريتني من النحا�س -فوائد التحليل الكهربي -قانونا فراداى .
	.4-13الوحدة الرابعة  :اجلدول الدوري :
.1-4-13

درا�سة الدورات الأوىل  -الثانية والثالثة .

.2-4-13

املجموعة الأوىل  -الثانية  -اخلام�سة وال�سابعة .

.3-4-13

درا�سة تدرج اخلوا�ص الكيمائية والفيزيائية .

 .5-13الوحدة اخلام�سة  :الفلزات :
.1-5-13

تواجدها � -أهم خاماتها  -الطرق العامة ال�ستخال�صها .

.2-5-13

درا�سة اخلوا�ص الفيزيائية والكيميائية العامة للفلزات الآتية  :ال�صودمي  -الكال�سيوم -الأملنيوم -

النحا�س  ،ودرا�سة �سبائك النحا�س  -الر�صا�ص و�سبيكة واحدة لكل من احلديد والأملنيوم .
	.6-13الوحدة ال�ساد�سة  :الالفلزات :
	.1-6-13اخلوا�ص الطبيعية العامة  -التواجد يف الطبيعة  -اخلوا�ص الكيمائية العامة والفيزيائية العامة
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للعنا�صر :
	.2-6-13ال�سيلكون  -الف�سفور -الهالوجينات (الكلور) .
	.7-13الوحدة ال�سابعة  :التحليل الكيفي للأمالح :
	.1-7-13الك�شف عن ال�شقوق القاعدية مثل �أيون النحا�سيك و�أيون الأملنيوم و�أيون الكال�سيوم وال�صودمي كيميائي ًا
وفيزيائي ًا (ك�شف اللهب) .
	.2-7-13الك�شف عن ال�شقوق احلام�ضية  :جمموعة حم�ض الهيدروكلوريك املخفف وجمموعة حم�ض الكربتيك
املركز وجمموعة حملول كلوريد الباريوم .
	.8-13الوحدة الثامنة  :التحليل احلجمي :
.1-8-12

تعريف املحلول  -طرق التعبري عن تركيز املحاليل .

	.2-8-12الرتكيز بالن�سبة املئوية  -بالذوبانية  -باملوالرية  -املحلول املوالري -املحاليل القيا�سية وطرق
حت�ضريها  -ا�ستخدام املحلول القيا�سي لإيجاد موالرية حملول �آخر جمهول املوالرية  -املعايرة .
	.9-13الوحدة التا�سعة  :الكيمياء الع�ضوية :
1-9-1-13

تعدد مركبات الكربون -اخلوا�ص العامة للمركبات الع�ضوية  -بنية املركبات الع�ضوية  -الهايدروكربونات

 :الكانات  -الكينات  -الكاينات  -الكانات حلقية  -املركبات الأروماتية .
.2-9-13

م�شتقات الهايدرو كربونات  :كحوالت  -ايرثات  -الدهيدات  -كيتونات � -أحما�ض ع�ضوية وا�سرتات .

.3-9-13

تفاعالت الهايدروكربونات مع  :الأك�سجني  -الهالوجينات  -الهيدروجني  -تفاعالت الكحوالت -

الألدهيدات  -الكيتونات  -الأحما�ض الع�ضوية واال�سرتات (تفاعالت عامة)
	.4-9-13التح�ضريات وت�شمل الأ�صناف ال�سابقة الذكر (هيدروكربونات وم�شتقات) .
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 :الأحيـــــــــاء

	.1-14الوحدة الأوىل  :ماهية احلياة :
.1-1-14

تعريف احلياة ومظاهرها .

	.2-1-14ال�صفات العامة للمخلوقات احلية .
.3-1-14

�أنواع املجاهر وا�ستخداماتها  .اخللية وانق�ساماتها .

.4-1-14

مقدمة يف علم الوراثة .

	.2-14الوحدة الثانية  :الغذاء  ( :مكوناته  ،كيفية تناوله ) :
 .1-2-14الكربوهيدرات  ،البيدات  ،الربوتينيات  ،الأحما�ض النووية �( .أمثلة لها وم�صادرها وتركيبها ووظائفها ).
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.2-2-14

ت�صنيف الكائنات احلية .

.3-2-14

م�ستويات الرقي الرتكيبي :

 .1-3-2-14ما قبل النواة و�أمثلة لها .
 .2-3-2-14ما بعد النواة و�أمثلة لها .
 .3-3-2-14تخ�ص�ص اخلاليا يف العمل .
.4-2-14

مكونات الغذاء  ،م�صادره  ،كيفية احل�صول عليه .

.5-2-14

هدي ال�سنة املطهرة يف الأكل ودورها يف الوقاية والعالج  ،عملية اله�ضم ،الأي�ض اال�ستقالب  .بع�ض

�أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي (الد�سنتاريا الأميبية  ،الديدان ال�شريطية  ،ديدان الإ�سكار�س  ،القرحة) .
	.3-14الوحدة الثالثة  :النقل :
	.1-3-14النقل يف النبات .
	.2-3-14اجلهاز الدوري يف الإن�سان .
.3-3-14

مكونات ال�ضوء ووظائفه .

.4-3-14

بع�ض �أمرا�ض اجلهاز الدوري (�ضغط الدم وت�صلب ال�شرايني ،املالريا  ،البلهار�سيا).

	.4-14الوحدة الرابعة  :التنف�س :
.1-4-14

تعريفه � ،أنواعه

.2-4-14

م�ستوى رقي اجلهاز التنف�سي (الأ�سماك ،الربمائيات ،الزواحف ،الطيور ،الثديات).

.3-4-14

بع�ض �أمرا�ض اجلهاز التنف�سي (ال�سل  ،ال�سعال الديكي)

	.5-14الوحدة اخلام�سة  :الإخراج :
.1-5-14

تعريفه  ،م�ستوى رقيه  ،الأوليات  ،الديدان  ،احل�شرات  ،الثديات .

	.2-5-14اجلهاز الإخراجي يف الإن�سان (اجللد  ،اجلهاز البويل )
.3-5-14

من �أمرا�ض اجلهاز الإخراجي (احل�صوة  ،الف�شل الكلوي )

	.6-14الوحدة ال�ساد�سة  :الإح�سا�س :
.1-6-14

تعريفه

	.2-6-14اجلهاز احلركي .
	.3-6-14الكيف و�أنواعه .
	.4-6-14الإ�سعافات الأولية ( .الك�سور  ،احلروق) .
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	.7-14الوحدة ال�سابعة  :التنا�سل :
.1-7-14

تعريفه � ،أنواعه .

.2-7-14

�أمثلة (الإن�سان  ،النباتات الزهرية )

.3-7-14

بع�ض �أمرا�ض اجلهاز التنا�سلي ( .الزهري  ،ال�سيالن  ،الأيدز )

	.8-14الوحدة الثامنة  :البيئة :
.1-8-14

تعريفها و�صحتها .

.2-8-14

هدي ال�سنة النبوية يف ال�صحة الوقائية واحلفاظ على البيئة .

	.9-14الوحدة التا�سعة  :النمو :
.1-9-14

تعريفه .

.2-9-14

مراحل النمو يف نبات زهري .

.3-9-14

مراحل النمو يف الإن�سان .

مت بحمد اهلل

)E-mail: (issc.iua@gmail.com

Web: http://www.iua.edu.sd/issc

