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مقدمة:

الأخ الطالب: 

       بني يديك مر�سد �ل�سهادة �لثانوية �لعاملية وهي �لتي ت�ساعدك يف مو��سلة در��ستك �جلامعية بعد �أن يحالفك 
�حلظ و�لتوفيق يف �أد�ء �المتحان . 

�لتي جتدها يف غري هذ� �ملكان  �أبنائنا بالدول �الإفريقية للدخول للجامعات �ملحددة  لتاأهيل  �ل�سهادة  وتهدف 
�أن تدر�سها �إىل جانب �ملو�د �الإجبارية  . وتتيح لك هذه �ل�سهادة �خليار�ت �لو��سعة الختيار �ملو�د �لتي تريد 

�ملطلوبة در��ستها ُيَعد �ملرور فيها جو�ز �سفر لدر��ستك �جلامعية �أو حل�سولك على �ل�سهادة �لثانوية �لعاملية.
     تتم �لدر��سة و�المتحان باللغة �لعربية هذ� �لعام جلميع �ملو�د ويتم منح �ل�سهادة �لثانوية من جمل�س �ل�سهادة 
وتربوية  تعليمية  وموؤ�س�سات  هيئات  فيه  ومتثل  �لعاملية  �إفريقيا  جامعة  مدير  ير�أ�سه  �لذي  �لعاملية  �لثانوية 
متعددة �إىل جانب �الأمني �لعام لل�سهادة �لثانوية وهو حلقة �لو�سل بني جمل�س �ل�سهادة  و�لطالب وعن طريق 

�ملجل�س يتم �الإ�سر�ف على هذه �ل�سهادة .
و�أحد �أذرع هذ� �ملجل�س �مل�سرف �الإقليمي على �ل�سهادة �لثانوية �لعاملية وي�سمى )رئي�س �ملركز( ، وهو مندوب 
د�ئم يقيم يف �جلهة �لتي تقرر �أن يكون فيها مركز لل�سهادة و�ستجد نف�سك مرتبطًا به وي�ستطيع �أن يقوم بتكملة 

�سورة �ل�سهادة كما ي�ستطيع �أن يجيب عن ت�ساوؤالتك .
االبن الطالب :

�إذ� �أردت �أن تلتحق بهذه �لدر��سة فعليك �أن تتاأكد من �الآتي :
1(�إنك طالب نظامي در�ست در��سة نظامية و�أكملت در��ستك �لثانوية �أو ق�سيت فرتة من �لزمن باملرحلة �لثانوية 

.
2( و�إن كنت غري نظامي ميكنك �جللو�س لالمتحان بعد �إثبات �أهليتك يف )حفظ �لقر�آن، �الإجازة من بع�س �أهل 

�لعلم … �لخ ( . ولالأمانة �لعامة �حلق يف تقدير ذلك .
3(�جللو�س لهذ� �المتحان ال تقيده �سن معينة .

4(ال بد �أن ت�سدد �لر�سوم �لدر��سية وقـدرها )35 يورو( »خم�س وثالثون يورو« ، �أو ما يعادلها بالعمالت �الأجنبية 
�أو �ملحلية ، و�إذ� مل تكمل �أو ت�سدد هذ� �ملبلغ كاماًل فلن جتد فر�سة للجلو�س لالمتحان .

و�ستجد  ببلدكم  �ل�سهادة  على  �الإقليمي  �مل�سرف  طريق  عن  �ل�سهادة  لهذه  �المتحان  عقد  زمن  �عتماد  5(يتم 
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عنو�نه وهاتفه يف نهاية هذ� �لدليل .
ُتقبل طلبات  �لر�سمية وال  �الإعالم  �أجهزة  �الإقليمي عن طريق  �مل�سرف  بو��سطة  �ل�سهادة  �الإعالن عن هذه  يتم   )6

�جللو�س المتحانها �إال عن طريقه كما �أنه ال ُتقبل �لطلبات بعد �نق�ساء �لفرتة �ملحددة للتقدمي .
�أن  ، و�أغ�سط�س( من كل �سنة. وميكن للطالب  7( تعقد �متحانات �ل�سهادة �لثانوية �لعاملية مرتني يف �لعام )فرب�ير 

يجل�س لالمتحان �أكرث من مرة .
8( يجوز للطالب �حل�سول على �ل�سهادة بالتجميع و�لتكميل يف �متحانني متتالني .

9( تعقد �المتحانات يف كل �ملر�كز يف وقت و�حد وبجدول موحد ، كما يجوز عقد �المتحانات �سباحية �أو م�سائية 
ح�سب �جلدول �ملعد من �الأمانة �لعامة .

10( ت�ستخرج �ل�سهادة فقط من �الأمانة �لعامة لل�سهادة دون �سو�ها ومرة و�حدة فقط .
املواد الدرا�سية :

ميتحن �لطالب يف  �لق�سمني �ملو�سحني �أدناه :
)�أ( : �ملو�د �الإجبارية :

1( �لرتبية �الإ�سالمية        2( �للغة �لعربيـة         3( �للغة �الأجنبية )�الإجنليزيـة �لفرن�سية(
)ب( : �ملو�د �الختيارية :

6( �للغة �لعربية تخ�س�س . 5( �لرتبية �الإ�سالمية تخ�س�س   
8( �جلغـــر�فـيا . 7( �لريا�سـيات تخ�سـ�س    

10( �لريا�سيات �الأولية . 9( �لدر��سـات �لبيئــية    
12( �لفـــيزيـاء . 11( �لتاريــــــخ    
14( �الأحــــياء . 13( �لكـــيمـــياء   

     جتد مفرد�ت هذه �ملو�د مو�سحة يف هذ� �لدليل يف �سفحة )11( . كما توجد تفا�سيل كل منهج مع �مل�سرف �الإقليمي 
وميكنك �حل�سول عليه .

)ج( : طريقة �المتحان :
يجب على �لطالب �أن ميتحن مو�د �ملجموعة )�أ( �إجباريًا وهي : �لرتبية �الإ�سالمية و�للغة �لعربية و�للغة   -

�الإجنليزية �أو �للغة �لفرن�سية .
مو�د �ملجموعة )ب( مو�د �ختيارية حيث ميكن للطالب �أن يختار منها �أربع مو�د كحد �أدنى ، وال تزيد عدد   -
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�ملو�د �ملمتحنة جملًة )�الإجبارية + �الختيارية( عن ت�ســـع مو�د .
)د( : منح �ل�سهادة :

متنح �ل�سهادة للطالب �لذي ينجح يف ثالث مو�د �إجبارية ومادتني �ختياريتني من بني �ملو�د �الختيارية �ملعطاة ، ومينح 
�لطالب �إفادة مكتوبة باملو�د �لتي جنح فيها، و�لتي يكون عددها �أقل من عدد �ملو�د �لتي توؤهله لنيل �ل�سهادة .

�جلهة �لتي متنح �ل�سهادة �أو �الإفادة هي �الأمانة �لعامة لل�سهادة .  
متنح �ل�سهادة على ح�سب �أد�ء �لطالب يف �المتحان على �لنحو �لتايل :  

1/ �جللو�س للثالث مو�د �الإجبارية + �أربع �أو �ست مو�د �ختيارية .
2/ �لنجاح يف �لثالث مو�د �الإجبارية + مادتني من �ملو�د �الختيارية .

3/ ن�سبة �لنجاح )50%( فما فوق ، وحت�سب من �سبعة مو�د .
4/ عدم �إظهار �لن�سبة الأي طالب ر��سب .

�للغة  مادة  عد�  فيها  وجنح  فر�ستني  يف  �ل�سهادة  هذه  على  للح�سول  �ملوؤهلة  للمو�د  جل�س  �لذي  للطالب  يجوز   
�الأجنبية )�الإجنليزي �أو �لفرن�سي( ، �جللو�س لفر�ستني �أخريني بر�سوم ، وهي كاالآتي :

�أ- �جللو�س للفر�سة �لثالثة مببلغ )7 يورو(، �أو ما يعادلها بالعمالت �الأجنبية �أو �ملحلية .
ب- �جللو�س للفر�سة �لر�بعة مببلغ )10 يورو(، �أو ما يعادلها بالعمالت �الأجنبية �أو �ملحلية .

�لعامة وقدم  �ل�سابعة بعذر مقبول لالأمانة  �ملادة  �لذي جل�س ل�ست مو�د وجنح فيها وتغيب عن  يجوز للطالب   
وثائق تفيد بذلك ، �جللو�س المتحان �ملادة �ل�سابعة

)هـ( : زمن �المتحان لكل مادة :
�لو�حدة  �لورقة  وزمن    . �ملر�كز  على  �الإقليمي  �مل�سرف  بو��سطة  ن�سره  ويتم  �لعامة  �الأمانة  ت�سدره  يف جدول  يحدد 

يرت�وح ما بني )�ساعتني ، و�ساعتني ون�سف �ل�ساعة( .
)و( : �سو�بط �ملمتحنني :

بهذه  يخل  ومن   . �مل�سرفني  بو��سطة  مبر�كزهم  �لطالب  على  عر�سها  ويتم  للممتحنني  �سو�بط  �لعامة  �الأمانة  ت�سدر 
�لنظم و�ل�سو�بط لن تت�سامح جلنة �المتحانات معه، وحتى تكون مدركًا لهذه �للو�ئح ر�جع �الآتـي :

الئحة �المتحانات و�ملر�قبة .  .1
�الت�سال بامل�سرف �الإقليمي )رئي�س �ملركز( ملعرفة زمن وطريقة �لت�سجيل .  .2
كيفية ملء ��ستمار�ت �لتقدمي بدقة مبا يف ذلك حتديد �ملو�د �الختيارية .  .3
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عند �ختيارك للمو�د �الختيارية �لتي تريد �أن متتحنها عليك �ختيار �ملو�د �لتي تالئم تخ�س�سك.  .4
ي( �عرت�ف �ل�سهادة:

هذه �ل�سهادة معرتف بها ومعتمدة من وز�رة �لرتبية و�لتعليم �ل�سود�نية ، وتوثق من وز�رة �خلارجية �ل�سود�نية وهي 
بذلك توؤهل حاملها للقبول يف �جلامعات .

*�جلامعات �ل�سود�نية ت�سرتط مادة �لريا�سيات للقبول بكلياتها .
ديباجـــة :

تهدف �المتحانات �إىل قيا�س �أد�ء �لطالب وتقومي �ملنهج للوقوف على مدى �سالحيته ومالءمته ، وحتديد �لفروق بني 
�لد�ر�سني .

�ملادة �الأوىل : )�أ�سم �لالئحة وبدء �لعمل بها( :
ت�سمى هذه �لالئحة » الئحة �متحانات �ل�سهادة �لثانوية �لعاملية »ويعمل بها من تاريخ �إجازة جمل�س �ل�سهادة لها .

�ملادة �لثانية : )تعريفات( :
يف هذه �لالئحة وما مل يقت�س �ل�سياق معنى �آخر يكون للكلمات �الآتية �ملعاين �ملقابلة لها :

�الأمانة �لعامـة : هي �الأمانة �لعامة لل�سهادة �لثانوية �ملكونة مبوجب �ملادة )�ل�سابعة( من �لنظام �الأ�سا�سي   )1
لل�سهادة �لثانوية

مركز �المتحان : هو �ملقـر �ملتفق عليه يف �لبلد �ملعني للقيام باإجر�ء�ت �المتحانات نيابة عن �الأمانة �لعامة  )2
�مل�سجـــــــــــــل : هو م�سجل كلية �لرتبية بجامعة �إفريقيا �لعاملية .  )3

�ملادة �لثالثة : ) �سروط �جللو�س لالمتحان( :
1(يحق للطالب �لنظامي �لذي در�س در��سة نظامية و�أكمل در��سته �أو ق�سى فرتة من �لزمن بها �جللو�س لالمتحان . 

2(ويجوز للطالب غري �لنظامي �جللو�س لالمتحان بعد �إثبات �أهليته )حفظ �لقر�آن، �الإجازة من بع�س �أهل �لعلم … 
�لخ ( .

3(كما يجوز للنا�سجني �لذين تزيد �أعمارهم عن )25( �سنة و�أكملو� مرحلة تعليمية �سابقة �جللو�س المتحان .
4(�جللو�س لالمتحان غري مقيَّد ب�سن معينة 

5(ال يكون �لطالب م�ستوفيًا ل�سروط �جللو�س لالمتحان �إال بعد �سد�د �لر�سوم �ملقررة .
6(يجوز للطالب �لذي جل�س ل�ست مو�د وجنح فيها وتغيب عن �ملادة �ل�سابعة بعذر مقبول لالأمانة �لعامة وقدم وثائق 

تفيد بذلك ، �جللو�س المتحان �ملادة �ل�سابعة .
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�للغة  مادة  عد�  فيها  وجنح  فر�ستني  يف  �ل�سهادة  هذه  على  للح�سول  �ملوؤهلة  للمو�د  جل�س  �لذي  للطالب  يجوز   )7
�الأجنبية )�الإجنليزي �أو �لفرن�سي( ، �جللو�س لفر�ستني �أخريني بر�سوم حتددها �الأمانة �لعامة .

�ملادة �لر�بعة : ) �سروط منح �ل�سهادة ( :
جمل�س �ل�سهادة هو �جلهة �لوحيدة �لتي حتدد مو�د �متحانات �ل�سهادة و�سروط منحها .   )1

للح�سول على �ل�سهادة الُبّد �أن يجل�س �لطالب المتحانات �ملو�د �الإجبارية وعددها ثالث مو�د �إ�سافة �إىل �أربع   )2
مو�د �ختيارية كحد �أدنى ، على �أن ال يزيد عدد �ملو�د عن ت�سع مو�د .

متنح �ل�سهادة للطالب �لذي ينجح يف ثالث مو�د �إجبارية ومادتني �ختياريتني .  )3
ُيعربَّ عن م�ستوى �لطالب يف �ملو�د لفظيًا مبنيًا على �لدرجة �ملعيارية  )4

مينح �لطالب �إفادة مكتوبة باملو�د �لتي جنح فيها .  )5
يجوز �حل�سول على �ل�سهادة بالتجميع و�لتكميل يف �متحانني متتاليني .  )6

�ملادة : �خلام�سة : ) و�سع �الأ�سئلة ( :
ت�سع جلنة م�سكلة من �سخ�سني �أ�سئلة �المتحان لكل مادة ، �أحدهما ي�سع �الأ�سئلة و�الآخر ير�جع وينقح .  )1

ُت�سلَّم كل جلنة �سورة من �ملقرر�ت �ملمتحنة وزمن كل مادة وتاريخ �المتحان ودرجة �المتحان �لق�سوى .  )2
تقوم كل جلنة بو�سع خطة �لت�سحيح وو�سع �الإجابات �لنموذجية.  )3

تقدم كل جلنة تقريرً� لتو�سيح �أ�س�س عملها .  )4
تهتدي كل جلنة باالإر�ساد�ت �ملقدمة لها بخ�سو�س و�سع �الأ�سئلة .  )5

�ملادة : �ل�ساد�سة:  )�للغات �ملعتمدة لالمتحانات( :
�أن تو�سع  فاإنه يجوز  �ملو�د  �أما بقية  �لعربية،  باللغة  �الإ�سالمية وتوؤدى  �لعربية و�لرتبية  �للغة  �أ�سئلة مادتي  تو�سع 

وتوؤدى باللغة �لعربية �أو �للغة �الإجنليزية �أو �للغة �لفرن�سية . 
�ملادة : �ل�سابعة : )مر�قبة �المتحانات( :

يجوز لالأمانة �لعامة �إر�سال مندوب لالإ�سر�ف على �سري �المتحانات و�ملر�قبة وميكنه تعيني مر�قبني باالتفاق   )1
مع مر�كز �المتحانات ويت�سلم �أور�ق �الإجابة ويتوىل �إي�سالها لالأمانة �لعامة.

يجوز لالأمانة �لعامة تكليف �أحد �ملقيمني بالبلد ليقوم مبهمة �ملندوب .  )2
ُتطبَّق نظم وقو�عد �المتحانات ح�سب ما تن�س عليه �لالئحة .  )3

�ملادة : �لثامنة : ) ر�سوم �المتحانات ( :
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ر�سومًا  ، فيدفع كل طالب  �لعامة و�سوم �المتحانات وتعديلها باالتفاق مع مر�كز �المتحانات  �الأمانة  حتدد   )1
معينة للجلو�س لالمتحانات �أو لكل مادة ، وال ي�ستثنى �أي طالب من ر�سوم �المتحانات.

ل لالأمانة �لعامة ح�سب �التفاق . تدفع �لر�سوم ملر�كز �المتحانات و حتوَّ  )2
تر�سل مر�كز �المتحانات لالأمانة �لعامة ر�سوم �لتقدمي ومرفق معها ر�سوم �المتحانات.  )3

ال ُترد �لر�سوم يف حالة تغيب �لطالب وعليه �أن يدفع ر�سومًا جديدة �إذ� �أر�د �المتحان مرة �أخرى .  )4
تعاد �لر�سوم يف حالة �سحب �لطالب الأور�قه قبل م�سي �لوقت �ملحدد لتقدمي �لطلبات ، وتعاد له ن�سفها �إذ�   )5

�سحب �أور�قه قبل �سهر من بد�ية �المتحانات .
كل مطالبات الإعادة �لر�سوم تتم من خالل مر�كز �المتحانات .  )6

�ملادة �لتا�سعة : )�للجنة �لعليا لالمتحانات( :
)�أ( ي�سكل �الأمني �لعام جلنة عليا لالمتحانات �سنويًا ويعني رئي�سًا لها على �أن يكون �مل�سجل مقررً� .

)ب( وتخت�س �للجنة �لعليا لالمتحانات مبا يلي :
�ملو�د  �أ�سئلة  لت�سليم  �المتحانات  بدء  تاريخ  من  كاف  وقت  قبل  �ملقرر�ت  من�سقي  �أو  �الأق�سام  روؤ�ساء  خماطبة   )1

�ملختلفة 
2(ت�سلم �أور�ق �الأ�سئلة من روؤ�ساء �الأق�سام �أو من�سقي �ملقرر�ت بعد �لتوقيع على م�ستند خا�س بذلك ثم �إعد�دها ) �أي 

طباعتها وحفظها ( .
�إعد�د جد�ول �المتحانات ومو�قيتها ح�سب توقيت مر�كز �المتحانات �ملختلفة .  )3

�لنظر يف كل �الأمور �ملتعلقة باالمتحانات يف �ملر�كز �ملختلفة .  )4
�إر�سال �أور�ق �المتحانات ملر�كز �المتحانات .  )5

�إعد�د �لنتيجة �لنهائية .  )6
ت�ستلم �لتقارير �لتي تعدها جلان �المتحانات عن �سري �المتحانات .  )7

�ملادة : �لعا�سرة : )جلان �المتحانات باملر�كز( :
تقوم مر�كز �المتحانات بت�سكيل جلان �متحانات مر�كز وتخت�س جلان �متحانات �ملر�كز مبا يلي:

�إعد�د ون�سر نظم وجد�ول �المتحانات وتنظيم �أرقام �جللو�س وختم كر��سات و�أور�ق �الإجابة و�إعد�د �لقاعات   -1
وك�سوفات �لطالب �ملمتحنني .

حتديد �ملر�قبني على �لقاعات ، وير�عى عدد �لطالب وحجم �لقاعة ، على �أال يقل عدد �ملر�قبني يف �لقاعة   -2
�لو�حدة عن �ثنني . 
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ملف  يف  حتفظ  و�سورة  �أ�سل  من  لذلك  معدة  م�ستقلة  ��ستمارة  يف  �المتحان  عن  يغيب  طالب  كل  ت�سجيل   -3
خا�س بالغائبني عن �المتحان و�أخرى ترفق مع كر��سات �الإجابة .

ت�سليم �ملر�قبني �أور�ق �الأ�سئلة وكر��سات �الإجابة و��ستمار�ت �حل�سور و�لغياب و�لتاأكد من مطابقتها للعدد   -4
�مل�سجل لالمتحان يف كل مادة .

ت�سلم كر��سات و�أور�ق �الإجابة و��ستمار�ت �حل�سور و�لغياب من �ملر�قبني بعد �أد�ء �متحان كل مادة .  -5
�الإ�سر�ف على �سري �المتحانات وذلك بح�سور رئي�س و�أع�ساء جلنة �متحانات �ملر�كز ب�سفة م�ستمرة خالل   -6

�المتحان . ويف حالة وجود مندوب من قبل �الأمانة �لعامة يكون هو �ملرجع و�مل�سرف �لعام .
�إر�سال كر��سات و�أور�ق �الإجابة �إىل �الأمانة �لعامة .  -7

رفع تقرير �سامل عن �سري �المتحانات �إىل �الأمني �لعام .  -8

�ملادة �حلادية ع�سرة : )�سو�بط �المتحانات( :
تلتزم جلان �متحانات �ملر�كز بالتاأكد من �ل�سو�بط �لتالية :

�ملر�قب هو : معلم �أو �سخ�سية تربوية يف �ملحيط �جلغر�يف ملركز �المتحانات وال يجوز �ختيار مر�قب من   -1
غري �لرتبويني �لعاملني يف �ملوؤ�س�سات �لرتبوية .

ال ي�سمح للطالب بدخول قاعة �المتحان بعد م�سي ن�سف �ساعة من بد�ية �المتحان .  -2
3-  ال ي�سمح للطالب باخلروج قبل م�سي �ساعة من بد�ية �المتحان

على �ملر�قب �أن يتاأكد من توقيع كل طالب �أمام ��سمه يف ك�سوفات �جلال�سني لالمتحان و�إبر�ز بطاقته .  -4
يرتك لكبري �ملر�قبني تقدير حالة �لطالب �لذي ت�سطره ظروف قاهرة للخروج من �لقاعة مبر�فقة �أحد   -5

�ملر�قبني ثم �لرجوع �إليها . 
6-  يجوز للجنة �المتحانات �أن تعقد �المتحان خارج قاعة �المتحان يف �حلاالت �لتي تقدرها .

�اللتز�م بزمن بد�ية �المتحان ونهايته ح�سب ما تقرره �الأمانة �لعامة وال يجوز تغيري �لوقت باأي حال من   -7
�الأحو�ل . و�أي �متحان يجرى يف غري �لوقت �ملخ�س�س له يعترب الغيًا .

�ملادة �لثانية ع�سرة : )�الإخالل بنظام �المتحان( :
يحظر على �لطالب �أي فعل �أو قول يخل بنظام �المتحان وعلى كبري �ملر�قبني �إخر�ج �لطالب من �لقاعة   -1

�إذ� �قت�سى �الأمر ، وتقدمي مذكرة تو�سيحية لرئي�س مركز �المتحانات.
يجب �أال يكون بحوزة �لطالب �أو بالقرب منه يف زمن ومكان �المتحان �أي مادة ميكنه �ال�ستفادة منها يف   -2
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�الإجابة �إال �إذ� كانت طبيعة �المتحان تقت�سي ذلك ، و�سدر ب�ساأنها �إذن خا�س .
يف حالة تلب�س �لطالب بالغ�س فعاًل �أو قواًل يجب على كبري مر�قبي �لقاعة م�سادرة مادة �لغ�س �إن وجدت   -3
و�إرفاقها مع كر��سة �الإجابة عند نهاية �المتحان وكتابة تقرير و�ٍف بذلك وتقدمي كل �الأور�ق �إىل رئي�س �للجنة 

�لعليا لالمتحانات . علي �أن ي�سمح للطالب مبو��سلة �المتحان .
يجب علي �ملر�قبني �لتاأكد من �أن �لقاعة خالية متامًا من �ملو�د �لتي ذكرت يف �لفقرة )2( .  -4

�لثالثة ع�سرة : )عقوبات �الإخالل بنظام �المتحانات( :
1-�إذ� �قتنعت جلنة �متحانات �ملركز باأن �لطالب قد خالف �أيًا من �لبنود �لو�ردة يف هذه �لالئحة فعليها �إجر�ء 

�لتحقيق �لالزم ورفع �الأمر �إىل رئي�س مركز �المتحانات .
2-ي�سكل رئي�س مركز �المتحانات جلنة ملحا�سبة �لطالب للتو�سية لالأمني �لعام مبا تر�ه منا�سبًا حلجم �ملخالفة من 

�لعقوبات �لتالية �إذ� ثبتت �إد�نته :
�أ- �إنذ�ر �لطالب بعدم تكر�ر �لغ�س �أو �ملخالفة مرة �أخرى وحترير تعهد بذلك يحفظ يف ملفه .

ب- ُيَعدُّ �لطالب ر��سبًا يف �ملادة .
ج - �إلغاء �متحان �لطالب يف جميع �ملو�د .

د - �حلرمان من �جللو�س لالمتحان مرة �أخرى .
ه- ميكن للجنة �أن تو�سي باجلمع بني عدد من �لعقوبات .

ترفع �لعقوبات للجنة �لعليا لالمتحانات العتمادها . وتخطر مر�كز �المتحانات �ملعنية باالأجر�ء �لذي مت   -3
مع تعريف كامل بالطالب .

�ملادة �لر�بعة ع�سرة : )�عتماد نتائج �المتحانات( :
تعتمد نتائج �المتحانات يف �جتماع �سحيح ملجل�س �ل�سهادة .

�ملادة �خلام�سة ع�سرة : )�إجر�ء�ت �عتماد �ملر�كز و�لتقدمي لالمتحانات( :
ت�سدر �الأمانة �لعامة قبل عام من بد�ية �المتحان مر�سدً� لتو�سيح �للو�ئح و�لقو�عد �خلا�سة و�إجر�ء�ت   -1
�لتقدمي و�لهيئات و�ملر�كز �ملعتمدة يف كل بلد و�ملو�د �لتي يجوز �جللو�س لها وتفا�سيل �ملقرر�ت وعدد �الأور�ق يف كل 

مادة وزمن كل ورقة وجدول �المتحانات .
�جلهات �لتي ترغب لتكون مد�ر�سها مر�كز لالمتحانات تقوم بتو�سيح عدد �لطالب �ملمتحنني و�ملو�د �لتي   -2

يرغبون يف �جللو�س لها قبل �ستة �أ�سهر .
�ستلم �الأور�ق �مل�ستوفاة ملتطلبات  يقوم �ملركز باالإعالن حمليًا عن فتح باب �لتقدمي للدخول لالمتحانات وتَّ  -3
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�ل�سهادة و�إر�سالها لالأمانة �لعامة ، وال تقبل �لطلبات مبا�سرة من �الأفر�د .
تر�سل �لطلبات من مر�كز �المتحانات قبل ثالثة �أ�سهر من �نعقاد �المتحان لالأمانة �لعامة �حلق يف قبول �أي   -4

طلبات ترد بعد �لتاريخ �ملذكور �إذ� �قتنعت ب�سبب �لتاأخري.
ال يجوز للطالب �أن يتقدم باأكرث من طلب يف جهة و�حدة . كما ميكن له �أن يجل�س لالمتحان �أكرث من مرة .  -5

�أن يتم  �أو �الأعمال �خلا�سة باالمتحانات قبل  �أي من �الأور�ق  �أو تلف  �الأمانة �لعامة غري م�سئولة عن فقد�ن   -6
��ستالمها من مركز �المتحانات

�ملادة �ل�ساد�سة ع�سرة : )زمن �المتحانات( :
تعقد �المتحانات يف جميع �ملر�كز  يف وقت و�حد بجدول موّحد .  -1

يجوز �أن تعقد �المتحانات مرتني يف �لعام عند بد�ية �لعام يف فرب�ير ويف منت�سف �لعام يف �أغ�سط�س .  -2
يجوز �نعقاد �المتحانات �سباحًا �أو م�ساًء ح�سب �جلدول �ملعد من قبل �الأمانة �لعامة .  -3

�لزمن  �لورقة هو  �ملعتمد على  �لزمن  �أن يكون  �ساعات على  �ساعة وال يزيد عن ثالث  �لورقة عن  ال يقل زمن   -4
�الأ�سلي .

�ملادة : �ل�سابعة ع�سرة : )جلان �لت�سحيح( :
بعد ت�سلم كر��سات �الإجابة من مر�كز �المتحانات ُت�سكل �الأمانة �لعامة جلانًا للقيام مبهمة �لت�سحيح وفق ما   -1

تنظمه �للو�ئح .
تقدم جلان �لت�سحيح يف كل مادة تقريرً� يحتوي تقوميًا لالمتحان عقب نهاية �لت�سحيح .  -2

�ملادة : �لثامنة ع�سرة : )ن�سر نتائج �المتحانات ( :
1-تر�سل نتائج �المتحانات و�ل�سهاد�ت ملر�كز �المتحانات ، و�ملر�كز فقط هي �لتي يتخاطب معها �لطالب يف هذ� �ل�ساأن 

ت�ستخرج �الأمانة �لعامة �ل�سهادة �الأ�سلية مرة و�حدة فقط .  -2
�سلطة �إ�سد�ر �ل�سهادة من حق �الأمانة �لعامة دون �سو�ها وال يجوز ملر�كز �المتحانات �إ�سد�ر �سهادة �أو �إفادة .  -3

�ملادة �لتا�سعة ع�سرة :  )م�ستويات �لنجاح و�لر�سوب( :
هنالك خم�سة م�سـتويات لالأد�ء يف �المتحـانات يتم حتـديد درجاتهـا ح�سب وهي: )ممتاز   – جيد جدً� – جيد – مقبول 

.  ) – ر��سب 

�ملادة �لع�سرون : )�إجازة �للو�ئح وقو�عد �المتحانات وتعديلها( :
جتاز هذه �لالئحة وتعدل يف جمل�س �ل�سهادة .
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مفردات ال�سهادة الثانوية
مقدمة:

     ت�سعى هذه �جلامعة لتقدمي خدمات تعليمية متميزة الأبناء �مل�سلمني باإفريقيا وغريها، وملا كانت مناهج �لتعليم �لعام 
�أن ت�ستحدث �سهادة ثانوية  �إفريقيا �لعاملية  �إد�رة جامعة  �إفريقيا حتتاج �إىل �حلد �الأدنى من �لتوحيد ، فقد ر�أت  يف 
عاملية ت�ساعد �أبناء �مل�سلمني يف دخول جامعة �إفريقيا وغريها من �جلامعات ، وبالتايل مت �إعد�د مناهج لهذه �ل�سهادة 
تر�عى فيها �ملو�د �ملوؤهلة للدخول لهذه �جلامعات ، ومت بالفعل �إعد�د مفرد�ت هذه �ملو�د �إىل جانب تفا�سيل �ملو�د . 
ويتم در��سة هذه �ملو�د بطريقة �لتعليم عن بعد ، وتعمل �جلامعة على �إعد�د كل ما يطلبه طالب هذه �ل�سهادة من �ملو�د 
�ملطبوعة �أو �مل�سجلة �سوتًا �أو �سورة و�سوتًا . وال متانع �جلامعة يف مد�ر�سة هذه �ملو�د مبا�سرة بو��سطة �أ�ساتذة من نف�س 
�لبلد ، ويقوم ممثل �جلامعة يف �لبلد �مل�ستفيد بهذه �خلدمة بامل�ساعدة يف �لتغلب على �ل�سعوبات �لتي ترد يف �ملو�د . ويف 
بد�ية �لعمل بهذه �ل�سهادة تتم �لدر��سة و�المتحان باللغة �لعربية لكل �ملو�د ، وتعمل �جلامعـة على ترجمة هذه �ملو�د 

الحقًا .
يعقد �المتحان لهذه �ل�سهادة مرتان يف �لعام �لو�حد ، يف �سهري )يونيو ويناير( من كل عام . ويتم �إجر�ء �المتحان 
بنف�س �لبلد وحتت �إ�سر�ف ممثل �جلامعة ومن تختاره متعاونًا . هذ� و�ست�سجل �جلامعة زيارة ملتابعة �أد�ء �المتحانات 

متى ما كان ذلك ممكنًا.

�أرقام مو�د �ل�سهادة �لثانوية �لعاملية 
�أ/ �ملو�د �الإجبارية :

رقم    )1( 1/ �لرتبية �الإ�سالمية --------------- 
رقم    )2( 2/ �للغــــــة �لعــــــــربية --------------- 
رقم   )3( 3/ �للغــــــة �الإجنليزيـة --------------- 
رقم    )4( 4/ �للغــــــة �لفرن�ســــية --------------- 

ب/ �ملو�د �الختيارية :
رقم  )5( 5/ �للغة �لعربية �لتخ�س�س -----------   

رقم   )6( 6/ �لرتبية �الإ�سالمــية �لتخ�س�س --------  
)در��سات �إ�سالمية(

رقم  )7( 7/ �لريا�سيات )تخ�س�س( ------------ 
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رقم   )8( 8/ �جلغر�فيا --------------.-----.... 
رقم    )9( 9/ �لدر��سات بيئية -----------.---.-- 

رقم   )10( 10/ �لريا�سيات �الأولــية ------------- 
رقم   )11( 11/ �لتــاريـــخ ---------------.---- 
رقم   )12(  12/ �لفيزيــــــاء ------------------   
رقم   )13( 13/ �لكيمياء -----------...------- 
رقم   )14( 14/ �الأحيـــاء --------..----------- 
رقم   )15( 15/ �الأدب �الإجنليزي ----.---------- 
رقم   )16( 16/ �الأدب �لفرن�سي -------..-------- 

اأولً : املواد الإجبــارية
1-  �لرتبية �الإ�سالمية
i-1.    علوم �لقر�آن 

�لوحدة �الأوىل : 1-�أ-1 
�لتعريف بعلوم �لقر�آن . 1-�أ-1-1 

تعريف �لقر�آن وحمرتز�ت �لتعريف . 1-�أ-2-1 
�أ�سماء �لقر�آن و�سفاته . 1-�أ-3-1 

نزول �لقر�آن جملة وتف�سياًل . 1-�أ-4-1 
�لوحي �الإلهي . 1-�أ-5-1 

�لوحدة �لثانية : 1-�أ-2 
�ملكي و�ملدين ، حكمة نزوله منجمًا . 1-�أ-1-2 

�ملحكم و�ملت�سابه . 1-�أ-2-2 
�لت�سابه �لعام و�لت�سابه �خلا�س . 1-�أ-3-2 

�لوحدة �لثالثة : 1-�أ-3 
�أ�سباب �لنزول ، ما نزل �بتد�ء ، ما نزل وفق �سبب . 1-�أ-1-3 
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عناية �لعلماء باأ�سباب �لنزول . 1-�أ-2-3 
�لعربة بعموم �للفظ ال بخ�سو�س �ل�سبب . 1-�أ-3-3 

�أول ما نزل �لقر�آن و�آخر ما نزل . 1-�أ-4-3 
�لوحدة �لر�بعة : 1-�أ-4 

جمع �لقر�آن �لكرمي - جمعه مبعنى حفظه - جمعه مبعنى كتابته . 1-�أ-1-4 
مر�حل جمع �لقر�آن �لكرمي .  1-�أ-2-4 

�لنا�سخ و�ملن�سوخ - تعريف �لن�سخ - مابه يعرف �لن�سخ . 1-�أ-3-4 
�الآر�ء يف �لن�سخ و�أدلة كل فريق . 1-�أ-4-4 

�ملر�جع :
1- مباحث يف علوم �لقر�آن : د. �سبحي �ل�سالح    2- مباحث يف علوم �لقر�آن : مناع �لقطان 

3- مناهل �لعرفان يف علوم �لقر�آن : �لزرقاين .  
1-  �لرتبية �الإ�سالمية
فقه �لعباد�ت   1- ب. 

�لوحدة �الأوىل : �لطهارة : 1-ب-1 
�لطهارة - تقدمي - تعريف �لطهارة ، تق�سيمها �إىل: طهارة ح�سية ، طهارة معنوية. 1-ب-1-2 

طهارة مائية وطهارة تر�بية . 1-ب-2-2 
�أق�سام �ملياه : �ملاء �لطهور وحكمه - �ملاء �لطاهر وحكمه .  *
�ملاء �لنج�س وحكمه - �لطهارة �ملائية و�لطهارة �لرت�بية .  *

�لغ�سل - �لو�سوء - �لتيمم ، حكمه ، دليله ، كيفيته .  *
�لوحدة �لثانية : �ل�سالة : 1-ب-2 

�ل�سالة : حكمها - دليلها - حكمتها . 1-ب-1-2 
تق�سيمها �إىل فر�س و�سنة ونافلة . 1-ب-2-2 
�أركان �ل�سالة : �سننها ومبطالتها . 1-ب-3-2 

�لوحدة �لثالثة : �لزكاة : 1-ب-3 
�لزكاة : حكمها - دليلها -حكمتها . 1-ب-1-3 

�الأمو�ل �لتي جتب فيها �لزكاة ، �لدليل . 1-ب-2-3 
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�لنقد�ن ، �لزرع و�لثمار - زكاة �ملا�سية - زكاة عرو�س �لتجارة . 1-ب-3-3 
م�سارف �لزكاة �لثمانية كما جاءت يف �لقر�آن �لكرمي . 1-ب-4-3 

�لوحدة �لر�بعة : �حلج : 1-ب-4 
تعريفه - �سروط وجوبه - حكمة م�سروعيته . 1-ب-1-4 

مو�قيت �الإحر�م للحج ، �أركان �حلج . 1-ب-2-4 
�ملر�جع :

1/ منهاج �مل�سلم : �أبو بكر �جلز�ئري .
2/ �لثمر �لد�ين يف تقريب �ملعاين : �ل�سيخ عبد �ل�سميع �الآبي .

3/ فقه �ل�سنة : �سيد �سابق .
1 -  �لرتبية �الإ�سالمية

1- ج.   �لتف�سري 
1-ج-1  �لوحدة �الأوىل :  )تف�سري �آيات �ل�سحر من �سورة �لبقرة( :

بع�س �ملوؤ�سر�ت �ملهمة يف �لتف�سري ) مدخل �إىل علم �لتف�سري ( . 1-ج-1-1 
�الأحكام �ل�سرعية ، �ختالف �لعلماء و�أدلتهم )مذ�هب �ملف�سرين(. 1-ج-2-1 

موقف �ل�سريعة من �ل�سحر �الآيات )101 - 103( من �سورة �لبقرة . 1-ج-3-1 
�لفرق بني �ملعجزة و�ل�سحر . 1-ج-4-1 

�سبب �لنزول . 1-ج-5-1 
�لوحدة �لثانية  : )حفظ �ل�سورة ، وتف�سري �آيات من �سورة �لنور( : 1-ج-2 

جرمية �لزنا و�لعقوبات �ملقررة على مرتكبها �الآية رقم )2( من �سورة �لنور. 1-ج-1-2 
مبادئ عامة تتعلق بعقوبة �لزنى . 1-ج-2-2 

ما تثبت به جرمية �لزنا و�لعقوبات �ملقررة للز�ين غري �ملح�سن و�لز�ين �ملح�سن  1-ج-3-2 
حكم �لقذف بالزنا - �الآيات )4-5( �سورة �لنور . 1-ج-4-2 

بيان �الأ�سباب �لتي تدعو �لقاذف للقذف . 1-ج-5-2 
�سروط �لقذف يف كل من �لقاذف و�ل�سيء �ملقذوف به و�ملقذوف نف�سه . 1-ج-6-2 

�لعقوبات �ملقدرة على �لقاذف . 1-ج-7-2 
حكم �لرجل �لذي يتهم زوجته بالزنا )�للعان(، �الآيات )6-10( �سورة �لنور. 1-ج-8-2 
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�ملعنى �الإجمايل و�الآثار �ملرتتبة على متام �للعان بني �لزوجني . 1-ج-9-2 
عقاب �لذين يتهمون �لعفيفات بالفاح�سة . �الآية )3( �سورة �لنور . 1-ج-10-2 

�آد�ب �لزيارة و�ال�ستئذ�ن ، �الآيات )27-29( �سورة �لنور . 1-ج-11-2 
�آية �حلجاب ، �الآيات )30-31( �سورة �لنور . 1-ج-12-2 

�أهمية تكوين �الأ�سرة يف �الإ�سالم ، �الآية )32( �سورة �لنور . 1-ج-13-2 
�لوحدة �لثالثة :   )حفظ �ل�سورة ، وتف�سري �آيات من �سورة �حلجر�ت( : 1-ج-3 

مقدمة ومناق�سة �ملقدمة . �الآيات )1-2( �سورة �حلجر�ت . 1-ج-1-3 
موقف �ملوؤمنني من �لت�سريع و�الأدب مع �هلل �سبحانه وتعاىل ومع ر�سوله )�س(. 1-ج-2-3 

�سبب �لنزول . 1-ج-3-3 
�حلذر و�ليقظة يف �لتقاط �الأخبار . �الآيات )6-8( �سورة �حلجر�ت . 1-ج-4-3 

�إ�سالح ذ�ت �لبني . �الآيات )9-10( �سورة �حلجر�ت . 1-ج-5-3 
�لنهي عن �ل�سخرية و�ال�ستخفاف بالنا�س . �الآيات )11-12( �حلجر�ت  1-ج-6-3 

قو�عد �ملجتمع �الإ�سالمي . 1-ج-7-3 
�لنا�س �سو��سية كاأ�سنان �مل�سط . �الآية )13( �حلجر�ت . 1-ج-8-3 

�ملر�جع :
1/ رو�ئع �لبيان يف تف�سري �آيات �الأحكام : �ل�سيخ حممد علي �ل�سابوين .

2/ ظالل �لقر�آن - �جلزء �الأول : �ل�سهيد �سيد قطب .
3/ تف�سري �آيات �الأحكام - �جلزء �الأول  : �ل�سيخ حممد علي �ل�ساي�س .

1-  �لرتبية �الإ�سالمية
1- د.  �لعقيدة  

1-د-1    �لوحدة �الأوىل  : 
تعريف علم �لتوحيد . 1-د-1-1 

بحثه يف �الإلهيات و�لنبو�ت و�ل�سمعيات . 1-د-2-1 
ما يجب يف حق �هلل تعاىل وما يجوز وما ي�ستحيل . 1-د-3-1 

�أ�سماء علم �لعقائد:  �لتوحيد ، �أ�سول �لدين ، علم �لكالم ، �لعقيدة ( . 1-د-4-1 
�لهدف من در��سة �لتوحيد . 1-د-5-1 

كلمة �لتقوى . 1-د-6-1 
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�لذ�ت �الإلهية . 1-د-7-1 
�لوحدة �لثانية  : �أركان �الإميان  : 1-د-2 

، �الإميان  ، �الإميان باليوم �الآخر  ، �الإميان بالر�سل  ، �الإميان بالكتب  ، �الإميان باملالئكة  �الإميان باهلل  1-د-1-2 
بالق�ساء و�لقدر .

�لدليل �لعقلي و�لنقلي على وجود �هلل ووحد�نيته . 1-د-2-2 
�الإميان بربوبيته لكل �سيء . 1-د-3-2 

�الأدلة �لعقلية على ربوبيته عز وجل جلميع �ملخلوقات . 1-د-4-2 
�الإميان باأ�سمائه تعاىل و�سفاته . 1-د-5-2 

�الأدلة �لنقلية على �الإميان باملالئكة . 1-د-6-2 
�الإميان بالقر�آن �لكرمي . 1-د-7-2 

�الإميان بر�سالة �سيدنا حممد )�س( . 1-د-8-2 
عذ�ب �لقرب ونعيمه . 1-د-9-2 

�لو�سيلة . 1-د-10-2 
�أولياء �ل�سيطان . 1-د-11-2 

�الأدلة �لعقلية على وجوب �الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر . 1-د-12-2 
1-  �لرتبية �الإ�سالمية

1-هـ   علوم �حلديث 
�لوحدة �الأوىل : مقدمة يف علم �حلديث : 1-هـ-1 
�لوحدة �لثانية : �أحاديث للدر��سة فقط : 1-هـ-2 
قول �خلري و�إكر�م �جلار و�ل�سيف . 1-هـ-1-2 

تقوى �هلل وح�سن �خللق . 1-هـ-2-2 
من و�سايا �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم . 1-هـ-3-2 

�حلياء و�سية �الأنبياء . 1-هـ-4-2 
�الأمر باال�ستقامة . 1-هـ-5-2 

ف�سل �لعبادة و�لذكر . 1-هـ-6-2 
�لرب و�لثم . 1-هـ-7-2 
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�لعمل �ملحبب . 1-هـ-8-2 
بيع �لرجل على بيع �أخيه ، وخطبته على خطبته . 1-هـ-9-2 

�لنهي عن بيع �لثمر قبل بدو �سالحه . 1-هـ-10-2 
�لر�سوة وم�سارها . 1-هـ-11-2 

�لوحدة �لثالثة : �أحاديث للحفظ و�لدر��سة : 1-هـ-3 
�الأعمال بالنيات . 1-هـ-1-3 

دعائم الإ�سالم . 1-هـ-2-3 
�لن�سح يف �لدين . 1-هـ-3-3 

�لطيب من �الأعمال و�الأقو�ل . 1-هـ-4-3 
ح�سن �إ�سالم �ملرء . 1-هـ-5-3 

�الإميان �لكامل . 1-هـ-6-3 
حترمي قتل �مل�سلم �إال ب�سبب .حالوة �الإميان . 1-هـ-7-3 

تقاتل �مل�سلمني وعقوبته . 1-هـ-8-3 
�لفقه يف �لدين . 1-هـ-9-3 

�ملر�جع :
�الأربعني حديثًا �لنووية .  -1

�الأدب لنبوي .  -2
خمت�سر �أبي جمرة .  -3

�لرتبية �الإ�سالمية لل�سف �لثالث �لثانوي .  -4
�سبل �ل�سالم يف �أدلة �الأحكام .  -5

2- �للغة �لعربية
i-2.  �لنحو و�ل�سرف

�أواًل : �لنحـــــو  : 2-�أ-1 
�لوحدة �الأوىل : 2-�أ-1-1 

�لكلمة و�أق�سامها  )��سم ، فعل ، حرف( وعالمة كل ق�سم . 2-�أ-1-1-1 
تق�سيم �ال�سم )مذكر وموؤنث ، مفرد ومثنى وجمع ، معرفة ونكرة( 2-�أ-2-1-1 
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تق�سيم �لفعل )ما�س ، م�سارع ، �أمر( وعالمة كل و�حد . 2-�أ-3-1-1 
�لوحدة �لثانية  : 2-�أ-2-1 

�أنو�ع �الإعر�ب  ) رفع ، ن�سب ، جر ، جزم (  2-�أ-1-2-1 
�أنو�ع �لبناء )على �ل�سم ، على �لفتح ، على �لك�سر ، على �ل�سكون(. 2-�أ-2-2-1 
عالمات �الإعر�ب �الأ�سلية )�ل�سمة ، �لفتحة ، �لك�سرة ، �ل�سكون(. 2-�أ-3-2-1 

عالمات �الإعر�ب �لفرعية )�لو�و، �لنون، �الألف، �لياء ، حذف �لنون، حذف �حلرف( . 2-�أ-4-2-1 
�لوحدة �لثالثة : �ملعربات بالعالمات غري �الأ�سلية : 2-�أ-3-1 

�ملثنى . 2-�أ-1-3-1 
جمع �ملذكر �ل�سامل .  2-�أ-2-3-1 

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

جمع �ملوؤنث �ل�سامل يف حالة �لن�سب . 2-�أ-5-3-1 
جمع �ملذكر �ل�سامل يف حالة �جلزم . 2-�أ-6-3-1 

�لوحدة �لر�بعة : �ملعارف : 2-�أ-4-1 
�ل�سمري . 2-�أ-1-4-1 

�لعلم  . 2-�أ-2-4-1 
�أ�سماء �الإ�سارة .   2-�أ-3-4-1 

�الأ�سماء �ملو�سولة .   2-�أ-4-4-1 
�ملحلي باأل . 2-�أ-5-4-1 

�مل�ساف �إىل معرفة . 2-�أ-6-4-1 
�لوحدة �خلام�سة : �جلملة �لفعلية : 2-�أ-5-1 

�لفاعل . 2-�أ-1-5-1 
نائب �لفاعل .  2-�أ-2-5-1 

�ملفعول به .   2-�أ-3-5-1 
�ملفعول فيه .   2-�أ-4-5-1 

�ملفعول �ملطلق .  2-�أ-5-5-1 
�لوحدة �ل�ساد�سة :  2-�أ-6-1 
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�حلال . 2-�أ-1-6-1 
�لتمييز .  2-�أ-2-6-1 

�جلر باحلرف .   2-�أ-3-6-1 
�جلر باالإ�سافة . 2-�أ-4-6-1 

�لوحدة �ل�سابعة :  �جلملة �ال�سمية : 2-�أ-7-1 
�ملبتد�أ و�خلرب .   2-�أ-1-7-1 
كان و�أخو�تها .   2-�أ-2-7-1 

�إّن و�أخو�تها .  2-�أ-3-7-1 
�لوحدة �لثامنة :  2-�أ-8-1 

�لتو�بع : )�لنعت ، �لعطف ، �لتوكيد( 2-�أ-1-8-1 
�الأ�ساليب : )�لند�ء ، �لتعجب ، �ملدح و�لذم ( 2-�أ-2-8-1 

�لعدد : )تذكريه وتاأنيثه ومتييزه ، �إعر�به وبناوؤه( 2-�أ-3-8-1 
ثانيًا : �ل�ســــــرف  2-�أ-2 

�لوحدة �الأوىل : 2-�أ-1-2 
علم �ل�سرف )تعريفه ، ن�ساأته ، �سلته بالنحو ( 2-�أ-1-1-2 

�مليز�ن �ل�سريف . 2-�أ-2-1-2 
�لوحدة �لثانية : 2-�أ-2-2 

�أق�سام �لفعل من حيث �ل�سحة و�لعلة .  2-�أ-1-2-2 
�ملجرد و�ملزيد من �الأفعال . 2-�أ-2-2-2 

�جلامد و�مل�ستق من �الأفعال . 2-�أ-3-2-2 
�لوحدة �لثالثة : 2-�أ-3-2 

�ملجرد و�ملزيد من �الأ�سماء . 2-�أ-1-3-2 
�جلامد و�مل�ستق من �الأ�سماء . 2-�أ-2-3-2 

�مل�ستقات )��سم �لفاعل ، ��سم �ملفعول ، �سيغ �ملبالغة ، ��سم �لزمان و�ملكان، ��سم �لتف�سيل( . 2-�أ-3-3-2 
�لوحدة �لر�بعة : 2-�أ-4-2 

�ملق�سور و�ملنقو�س و�ملمدود . 2-�أ-1-4 
�لن�سب . 2-�أ-2-4 
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�لت�سغري . 2-�أ-3-4 
2- �للغة �لعربية

�لبالغــــــــة  1- ب. 
2-ب-1  �لوحدة �الأوىل  : علم �لبيان : 

�أركان �لت�سبيه . 2-ب-1-1 
�أق�سامه . 2-ب-2-1 
�أنو�عه . 2-ب-3-1 

�ملجاز �ملر�سل . 2-ب-4-1 
�ال�ستعارة و�أنو�عها : )�لت�سريحية - �ملكنية( 2-ب-5-1 

�لكناية و�أق�سامها . 2-ب-6-1 
�لوحدة �لثانية : 2-ب-2 

تق�سيم �لكالم �إىل خرب و�إن�ساء . 2-ب-1-2 
�أغر��س �خلرب . 2-ب-2-2 

��سرب �خلرب . 2-ب-3-2 
�أق�سام �الإن�ساء �لطلبي )�ال�ستفهام ، �لتمني ، �الأمر ، �لنهي ، �لند�ء( . 2-ب-4-2 

�لق�سر : �أنو�عه - �أق�سامه . 2-ب-5-2 
�لوحدة �لثالثة : علم �لبديع : 2-ب-3 

�جلنا�س . 2-ب-1-3 
�القتبا�س . 2-ب-2-3 

�لطباق . 2-ب-3-3 

�ملقابلة . 2-ب-4-3 
2- �للغة �لعربية

�الأدب و�لن�سو�س و�لقر�ءة 1- ج. 
�لوحدة �الأوىل : �لع�سر �جلاهلي : )�ل�سعر( 2-ج-1 

2-ج1-1خمتار�ت من �ل�سعر �جلاهلي يف �أغر��س خمتلفة ، يف حدود ع�سرة �أبيات من ق�سيدة، من خم�س من �ملعلقات .
2-ج1-2  �لنرث �جلاهلي :

2-ج-2-1  خطبة ق�س بن �ساعدة �الأيادي .
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2-ج-2-2  و�سية ذي �الإ�سبع �لعدو�ين .
2-ج-2-3  و�سية ثانية يف غر�س �آخر ) و�سية �إمامة بنت �حلارث لبنتها عند وفاتها(.

2-ج-2-4  خم�سة �أمثال )رجع بخفي حنني ، �حلديث ذو �سجون ، رب �أكلة متنع �أكالت، كل فتاة باأبيها معجبة ، 
و�فق �سنٌّ طبقة( .

�لوحدة �لثانية : ع�سر �سدر �الإ�سالم وع�سر بني �أمية : 2-ج-2 
�أثر �الإ�سالم يف �حلياة �لعربية . 2-ج-1-2 

�أثر �الإ�سالم يف �للغة . 2-ج-2-2 
�ل�سعر يف عهد �لنبي  وخلفائه )مو�سوعاته و�أ�ساليبه(  خمتار�ت منه . 2-ج-3-2 

ق�سيدة كعب بن زهري من قوله )نبئت �أن ر�سول �هلل �أوعدين( �إىل �آخرها . 2-ج-4-2 
ق�سيدة يف �لفتوحات يف عهد �خللفاء �لر��سدين* . 2-ج-5-2 

�لنـرث : 2-ج-6-2 
�خلطابة )مو�سوعاتها ، �أثر �الإ�سالم يف �سكلها وم�سمونها(  2-ج-1-6-2 

خطبة �لود�ع . 2-ج-2-6-2 
خطبة �أبي بكر ر�سي �هلل يف �ل�سقيفة . 2-ج-3-6-2 

�لوحدة �لثالثة : ع�سر بني �أمية : 2-ج-3 
�حلياة �ل�سيا�سية و�الجتماعية )فكرة عامة باإيجاز( . 2-ج-1-4 

�ل�سعر ومو�سوعاته . 2-ج-2-4 
مناذج منه ال تتعدى ع�سرة �أبيات من كل ق�سيدة )�لكميت -جميل بن معمر ( .* 2-ج-3-4 

�لنرث: 2-ج-4-4 
�ختيار خطبة و�حدة .* 2-ج-1-7 
�ختيار ر�سالة و�حدة .* 2-ج-2-7 

�لوحدة �لر�بعة : �لع�سر �لعبا�سي �الأول : 7-ج-4 
�حلياة �ل�سيا�سية و�الجتماعية و�لفكرية - باإيجاز . 2-ج-1-4 

�ل�سعر ومو�سوعاته . 2-ج-2-4 
مناذج من �ل�سعر )�أبي متام يف فتح عمورية - �لبحرتي يف �لو�سف( .* 2-ج-3-4 

�لنرث : 2-ج-4-4 
�خلطابة )مو�سوعاتها - �أ�ساليبها( 2-ج-1-4-4 
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خطبة و�حدة .* 2-ج-2-4-4 
ر�سالة و�حدة .* 2-ج-3-4-4 

�لوحدة �خلام�سة : �لع�سر �لعبا�سي �لثاين : 7-ج-5 
�حلياة �ل�سيا�سية و�الجتماعية و�لفكرية - باإيجاز . 2-ج-1-5 

�ل�سعر ومو�سوعاته و�أ�ساليبه باإيجاز . 2-ج-2-5 
مناذج من �ل�سعر )من �ملتنبي - من �ل�سريف �لر�سي ( .* 2-ج-3-5 

�لنرث : 2-ج-4-5 
�خلطابة )مو�سوعاتها - �أ�ساليبها( 2-ج-1-4-5 

خطبة و�حدة .* 2-ج-2-4-5 
من نرث �لبديع . 2-ج-3-4-5 

�لوحدة �ل�ساد�سة : �لع�سر �حلديث : 7-ج-6 
�لنه�سة ….. �أ�ساليبها ومظاهرها . 2-ج-1-6 

مناذج من �ل�سعر �حلديث: )�سوقي ، �ل�سابي ، �لر�سايف ، حممد �سعيد �لعبا�سي ، حممد مفتاح �لفيتوري (  2-ج-2-6 
.

�لوحدة �ل�سابعة: �لقر�ءة ذ�ت �ملو�سوع �لو�حد )وحدة و�حدة(: 7-ج-7 
من كتاب )رجال حول �لر�سول )�س(( نختار منها �أربع �سخ�سيات ، تعالج معاجلة تامة يف ظل �لتكامل  2-ج-1-7 

�للغوي وحتدد �ل�سفحات وت�سور .

حتدد �ملو�د �مل�سار �إليها بالنجمة يف مذكرة منف�سلة .   *
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3 -   English language 

Structure (grammar)
1-3 Unit (1) :
4-1-3. Verbs and verb patterns .
5-1-3. Time and Tense .
6-1-3. Simple Present Tense :
I write .
You write .
He writes . (also “she” and “it”)
We write .
They write .
7-1-3. Present Progressive Tense .
8-1-3. I am  writing                  You are writing

9-1-3. He is writing                   We are writing

10-1-3. They are writing .
11-1-3. Simple Past Tense :
 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

8-3-3. One - oneself.
9-3-3. One must not hurt oneself too.
10-3-3. All - both.
11-3-3. Each - either - neither - every.
12-3-3. Gerunds (verbal nouns)
13-3-3. 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. indirect question 

2-4-3. Question Tags.
3-4-3. Inversion.
4-4-3. Capital letters.
5-4-3. Articles : Indefinite = a/an

6-4-3. Definite  = the.

-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. Every - each - other.
9-4-3. Conditional forms.
10-4-3. Modal verbs: can - could - be able to - May - might - must - 
used to.
11-4-3. {need} and {dare}
12-4-3. Passive forms.
13-4-3. The Gerunds.
14-4-3.  Indirect Speech.
15-4-3. 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 .
3-6-3. Summary writing .
4-6-3. Letter writing (official and personal) .
 
*********************
4-   langue Française

1-4 - Unité (1) : grammaire :
1-1-4 - Articles définis , articles indéfinis .
2-1-4 - Genre et nombre des noms et des adjectifs .
3-1-4 - Interrogations et négations .
4-1-4 - Conjugaison du présent .
 Communications :
5-1-4 -  à la rivière .
6-1-4  - Déménagement .
7-1-4 - Au jardin .
8-1-4 - la tête et les jambes .
9-1-4 - à  l’école .
10-1-4 - à  la gare .
11-1-4 - Au marché .
2-4 -       Unité (2) : grammaire :
1-2-4   - Articles partitifs.
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2-2-4 - Adjectifs démonstratifs.
3-2-4 - Adjectifs possessifs.
4-2-4 - prépositions et adverbes de quantité et de lieu.
5-2-4 - Pronom fonique.
6-2-4 - Conjugaison de Ľimparfail.
7-2-4 - Verbes pronominaux. 
 Communications :
8-2-4 - Partir en vacances.
9-2-4 - Un accident.
10-2-4 -  Une visite touristique.
3-4 -  Unité (3) : grammaire :
1-3-4 -  Pronoms compléments .
2-3-4 -  Futur proche.
3-3-4 -  passé composé et imparfait.
 Communications :
4-3-4 -  Faire le ménage .
5-3-4 -  le travail des paysans .
6-3-4 -  Aller à  la pêche . 
7-3-4 -  Le football .
4-4 -  Unité (4) : grammaire :
1-4-4 -  pronoms «en» et « y» .
2-4-4 -  pronoms relatifs , comparatifs et superlatifs .
3-4-4 -  conjugaison du futur .
4-4-4 -  Présent continu et passé récent.
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 Communications :
5-4-4 -  Au secours.
6-4-4 -  Visite au cinéma.
7-4-4 -  ÁĽhôtel . 
8-4-4 -  Au magasin.
9-4-4 -  En auto.
5-4 -  Unité (5) : grammaire :
1-5-4 -  La conjugaison des verbes au présent.
2-5-4 -  Trop - assey - pas assey .
-3-5-4   Ľexpression du passé .
-4-5-4  Ľinterrogation .
5-5-4 -  passé composéet Ľimparfait.
6-5-4 -  Ľexpression du futur .
7-5-4 -  les verbes construits avec « que» .
8-5-4 -  les pronoms compléments .
9-5-4 -  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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املواد الختيـارية
5-  �للغة عربية تخ�س�س 

1- �أ.   �لبالغة )تخ�س�س(

5-�أ-1  �لوحدة �الأوىل :
معنى �لف�ساحة و�لبالغة -ف�ساحة �لكلمة -ف�ساحة �لكالم . 5-�أ-1-1 

�لوحدة �لثانية : علم �لبيان :  5-�أ-2 
�لت�سبيه )�أنو�عه( . 5-�أ-1-2 

�ال�ستعارة : )ت�سريحية - مكنية - متثيلية ( 5-�أ-2-2 
�ملجاز �ملر�سل . 5-�أ-3-2 
�ملجاز �لعقلي . 5-�أ-4-2 

�لكناية و�أق�سامها . 5-�أ-5-2 
�لوحدة �لثالثة : علم �ملعاين :  5-�أ-3 

�خلرب )�أغر��سه ، �أ�سربه ، خروجه عن مقت�سى �لظاهر ( 5-�أ-1-3 
�الإن�ساء : 5-�أ-2-3 

تق�سيمه �إىل طلبي وغري طلبي و�أنو�عهما 5-�أ-1-2-3 
�لق�سر : �أنو�عه و�أق�سامه  . 5-�أ-2-2-3 

�لف�سل و�لو�سل . 5-�أ-3-2-3 
�الإيجاز و�الإطناب و�مل�ساو�ة . 5-�أ-4-2-3 

�لوحدة �لر�بعة : علم �لبديع :  5-�أ-4 
�جلنا�س و�ل�سجع .  5-�أ-1-4 

�لتورية .  5-�أ-2-4 
�القتبا�س . 5-�أ-3-4 

�لطباق و�ملقابلة .  5-�أ-4-4 
ح�سن �لتعليل 5-�أ-5-4 

تاأكيد �ملدح مبا ي�سبه �لذم وعك�سه .  5-�أ-6-4 
5-  �للغة عربية تخ�س�س 

:   �الأدب و�لن�سو�س )تخ�س�س(  II-5
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�لوحدة �الأوىل : �لع�سر �جلاهلي :  5-ب-1 
تطور كلمة �أدب )لغًة و��سطالحًا( . 5-ب-1-2 

در��سة ع�سرة �أبيات من �لق�سائد �لتالية، مع ترجمة كاملة لل�ساعر: 5-ب-2-2 
�أ/ ق�سيدة �أو�س بن حجر )يف و�سف �لربق و�ملطر( .

ب/ ق�سيدة زهري �بن �أبي �سلمى )يف مطاردة بني باز وقطاة( .
ج/ ق�سيدة �سويد بن �أبي كاهل )يف مدح قبيلة بني بكر( .

د/ ق�سيدة عبد قي�س بن خفاف )و�سية الأبنه( .
�لنرث �جلاهلي : 5-ب-3-2 

در��سة خطبة ها�سم بن عبد مناف . 5-ب-1-3-2 
در��سة و�سية �حلارث بن كعب الأبنائه * . 5-ب-2-3-2 

در��سة �الأمثال و�حلكم �لتالية: *  5-ب-3-3-2 
ب/ قطعت جهيزة قول كل خطيب �أ/ عند جهينة �خلرب �ليقني      

د/ بلغ �ل�سيل �لزبى   ج/ كل �ل�سيد يف جوف �لفر�    
هـ/ كالم كالع�سل وفعل كاالأ�سل

�لوحدة �لثانية : ع�سر �سدر �الإ�سالم : 5-ب-2 
تدر�س �لق�سيدتان: �أ/ ق�سيدة كعب �بن زهري يفخر باأبيه . 5-ب-1-2 

ب/ ق�سيدة ح�سان �بن ثابت يف رثاء �ل�سهد�ء .
�لنرث :  5-ب-2-2 

مو�سوعاته )در��سة عامة( . 5-ب-1-2-2 
خطبة �لر�سول  يف �ملدينة �أول خطبة له يف م�سجد �خليف . 5-ب-2-2-2 

خطبة �الأمام علي كرم �هلل وجهه يف �جلهاد. 5-ب-3-2-2 
�لوحدة �لثالثة : ع�سر بني �أمية : 5-ب-3 

تطور �ل�سعر يف هذ� �لع�سر )فكرة و�فية( . 5-ب-1-3 
مناذج من : �أ/ ق�سيدة �لفرزدق يف ندمه على طالق زوجته . 5-ب-2-3 

ب/ ق�سيدة جرير �لتي تغزل فيها غزاًل )ق�سيدة رقم ]52[ يف ديو�نه �الأبيات ]8-1[(
------------------------------------------------------------------------------------

*)هناك ملحق يحوي موجهات مف�سلة باملو��سع �مل�سار �إليها  بالنجوم، وهو موجود باملر�كز ولدى �الأمانة (
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�لنرث : 5-ب-3-3 
خطبة عبد �هلل بن �لزبري بعد مقتل �أخيه م�سعب . 5-ب-1-5-3 

ر�سالة عبد�هلل بن معاوية بن جعفر بن �أبي طالب �إىل �أحد �إخو�نه . 5-ب-2-5-3 
�لوحدة �لر�بعة : �لع�سر �لعبا�سي �الأول : 5-ب-4 

در��سة ق�سيدة �لبحرتي يف و�سف بركة �ملتوكل )در��سة و�فية( * . 5-ب-1-4 
در��سة ق�سيدة �بن �لرومي يف رثاء �أهل �لبيت )در��سة و�فية( *. 5-ب-2-4 

�لنرث : 5-ب-3-4 
قطعة : )حديث �جلاحظ مع �لكتاب(* .   5-ب-1-3-4 

قطعة : �بن �ملقفع )�أد�ء �الأعمال(* . 5-ب-2-3-4 
�لوحدة �خلام�سة : �لع�سر �لعبا�سي �لثاين : 5-ب-5 

�ل�سعر: �أ/ ق�سيدة �أبو �لعالء �ملعري يرثي فقيهًا حنفيًا . 5-ب-1-5 
ب/ ق�سيدة �أبي فر��س �حلمد�ين عندما كان �أ�سريً� يف �لروم.
�لنرث: �أ/ در��سة عن �خلطب يف هذ� �لع�سر . 5-ب-2-5 

ب/ ر�سالة �إبر�هيم عبا�س �ل�سويل على ل�سان �خلليفة لعماله .
�لوحدة �ل�ساد�سة : �لع�سر �الأندل�سي : 5-ب-6 

�حلياة �ل�سيا�سية و�الأدبية يف �الأندل�س )فكرة عامة( . 5-ب-1-6 
�ل�سعر : �أغر��سه و�أ�ساليبه )در��سة و�فية( . 5-ب-2-6 

منوذج: ق�سيدة �بن زيدون )�إين ذكرتك بالزور�ء م�ستاقًا( * . 5-ب-3-6 
�لنرث : 5-ب-4-6 

�أغر��سه و�أ�سلوبه . 5-ب-1-4-6 
منوذج:  ر�سالة: )�بن �ملطّرف �إىل �أحد �إخو�نه( * . 5-ب-2-4-6 

�لوحدة �ل�سابعة : �لعهد �لرتكي : 5-ب-7 
�حلياة �ل�سيا�سية و�الجتماعية )فكرة عامة( . 5-ب-1-7 

منوذج: من �ل�سعر، ق�سيدة نور �لدين �لع�سيلي ي�سف دوالبًا ي�سقي حديقة . 5-ب-2-7 
�لوحدة �لثامنة : �لقر�ءة ذ�ت �ملو�سوع �لو�حد:  5-ب-8 

من كتاب )رجال حول �لر�سول ( قر�ءة �ل�سخ�سيات �لتالية:  
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2- بالل بن رباح 1- م�سعب بن عمري    
4- �أبوعبيدة عامر بن �جلر�ح 3- �سهيب بن �سنان    

*)هناك ملحق يحوي موجهات مف�سلة باملو��سع �مل�سار �إليها  بالنجوم، وهو موجود باملر�كز ولدى �الأمانة (
5-  �للغة عربية تخ�س�س 

5- ج : �ل�ســــــرف ) �لتخ�س�س( 
�لوحدة �الأوىل : 5-ج-1 

علم �ل�سرف )ن�ساأته ، تطوره ، �سلته بالنحو ، �أ�سهر كتبه ( 5-ج-1-1 
�مليز�ن �ل�سريف . 5-ج-2-1 

�لوحدة �لثانية : 5-ج-2 
�ملجرد و�ملزيد من �الأفعال .  5-ج-1-2 

�سيغ �لزيادة �سائعة �ال�ستعمال . 5-ج-2-2 
�جلامد و�مل�ستق من �الأفعال . 5-ج-3-2 

تق�سيم �لفعل من  �سحيح ومعتل . 5-ج-4-2 
�لوحدة �لثالثة : 5-ج-3 

�مل�سدر )�أ�سلي ، ميمي ، �سناعي ( . 5-ج-1-3 
�مل�ستقات )��سم �لفاعل، ��سم �ملفعول، �ل�سفة �مل�سبهة، ��سم �لتف�سيل، �سيغ �ملبالغة، �أ�سماء �لزمان و�ملكان،  5-ج-2-3 

��سم �ملرة، ��سم �لهيئة( .
�لوحدة �لر�بعة : 5-ج-4 

جمع �لتك�سري  . 5-ج-1-4 
�ملنقو�س و�ملق�سور و�ملمدود . 5-ج-2-4 

�لتذكري و�لتاأنيث . 5-ج-3-4 
�لوحدة �خلام�سة : 5-ج-5 

�لن�سب )در��سة تف�سيلية ( 5-ج-1-5 
�لت�سغري )در��سة تف�سيلية( 5-ج-2-5 

�لوحدة �ل�ساد�سة : 5-ج-6 
�الإعالل و�الإبد�ل . 5-ج-1-6 
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�لتقاء �ل�ساكنني . 5-ج-2-6 
5-  �للغة عربية تخ�س�س

1- د.  �لنحو )�لتخ�س�س( 
�لوحدة �الأوىل : 5-د-1 

�لكلمة و�أق�سامها وعالمة كل ق�سم وما يتعلق بكل ق�سم زيادة على ما جاء يف �لعام .  5-د-1-1 
�لوحدة �لثانية  : 5-د-2 

�الإعر�ب  ) �أنو�عه - عالماته �الأ�سلية و�لفرعية ( . 5-د-1-2 
�لبناء ) �أنو�عه - عالماته (  . 5-د-2-2 

�لوحدة �لثالثة : 5-د-3 
�ملبتد�أ و�خلرب )حاالتهما �ملختلفة ( 5-د-1-3 

�لنو��سخ )كان ، �إن ، ظن ( �أحكامهما وحاالتهما �ملختلفة . 5-د-2-3 
�لوحدة �لر�بعة : 5-د-4 

�مل�ستقات )��سم �لفاعل ، ��سم �ملفعول ، ��سم �لتف�سيل( . 5-د-1-4 
�الإ�سافة )�أحكامها ، �أنو�عها ( . 5-د-2-4 

�لوحدة �خلام�سة :  5-د-5 
�ملفاعيل )�ملفعـول به،�ملفعـول فيه،�ملفعول معه،�ملفعول الأجله،�ملفعول �ملطلق(. 5-د-1-5 

�حلال . 5-د-2-5 
�لتمييز . 5-د-3-5 

�لوحدة �ل�ساد�سة :  5-د-6 
�ملمنوع من �ل�سرف . 5-د-1-6 

�الأ�ساليب )�ال�ستثناء ، �الإغر�ء ، �لتحذير ، �الخت�سا�س ( . 5-د-2-6 
6- �لرتبية �الإ�سالمية تخ�س�س

6-�أ : فقه �لعباد�ت ) تخ�س�س( 
�لوحدة �الأوىل : �لزكـــــاة : 6-�أ-1 

6-�أ-1-1  �لزكاة : حكمها ، دليلها ، حكمة م�سروعيتها ، �سروطها ، م�سارفها .
6-�أ-1-2  زكاة �لنقدين .
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زكاة �حلرث و�لثمار . 6-�أ-3-1 
زكاة �لدين  . 6-�أ-4-1 

زكاة �ملا�سية . 6-�أ-5-1 
زكاة �ملعدن و�لركاز . 6-�أ-6-1 

�لوحدة �لثانية : �حلــــج : 6-�أ-2 
تعريفه -�سروط وجوبه - حكمه ودليله - حكمة م�سروعيته . 6-�أ-1-2 

�مليقات �لزماين ، و�مليقات �ملكاين . 6-�أ-2-2 
ما ينجرب بالدم ، وما ال ينجرب . 6-�أ-3-2 
�لوحدة �لثالثة : �الأحو�ل �ل�سخ�سية : 6-�أ-3 

مقدمة . 6-�أ-1-3 
6-�أ-3-2  �لنكاح و�الأحكام �ملتعلقة به .

6-�أ-3-3  �لطالق .
6-�أ-3-4  �لعدة .

6-�أ-3-5  �لنفقة .
6-�أ-4  �ملقرر �الإ�سايف :

�ملو�ريث : �لكتاب �ملقرر كتاب )منت �لرحبية لل�سيخ حممد حمي �لدين(
تدر�س �ملو�سوعات �الآتية :

6-�أ-4-1  تعريف �ملري�ث - حكمه - �سببه - مو�نعه - �أهميته .
6-�أ-4-2  �لو�رثون من �لرجال و�لو�رثات من �لن�ساء .

من يرث بالفر�س ومن يرث بالتع�سب . 6-�أ-3-4 
د/ �ملر�جع :

1/ �لثمر �لد�ين يف تقريب �ملعاين : �ل�سيخ عبد �ل�سميع �الآبي .
2/ بلغة �ل�سالك يف �أقرب �مل�سالك : حا�سية �ل�ساوي على �لدرديري .

3/ �سرح �لر�سالة : �ل�سيخ �أبو �حل�سن . 
4/ �لرحبية يف �ملو�ريث : �ل�سيخ حممد حمي �لدين .

6- �لرتبية �الإ�سالمية تخ�س�س
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6-ب : علوم �لقر�آن ) تخ�س�س( 
�لوحدة �الأوىل : 6-ب-1 
مقدمة . 6-ب-1-1 

�لقر�آن معجزة خالدة . 6-ب-2-1 
�أ�سماء �هلل و�سفاته . 6-ب-3-1 

�لفرق بني �لقر�آن و�حلديث �لقد�سي . 6-ب-4-1 
�لوحدة �لثانية : �ملكي و�ملدين : 6-ب-2 

مميز�ت كل من �ملكي و�ملدين . 6-ب-1-2 
�ل�سمات �لرئي�سية لكل منهما . 6-ب-1-2 

فو�ئد �لعلم باملكي و�ملدين . 6-ب-2-2 
�هتمام �ل�سحابة �الأو�ئل بالقر�آن و�ل�سنة . 6-ب-3-2 

�لوحدة �لر�بعة : جمع �لقر�آن : 6-ب-2 
معنى جمع �لقر�آن . 6-ب-1-3 

جمع �لقر�آن على عهد �أبي بكر �ل�سديق . 6-ب-2-3 
جمع �لقر�آن على عهد عثمان بن عفان . 6-ب-3-3 

�لفرق بني جمع �أبي بكر وجمع عثمان ر�سي �هلل تعاىل عنهما . 6-ب-4-3 
6- �لرتبية �الإ�سالمية تخ�س�س

6- ج : فقه �لعقيدة  ) تخ�س�س( 
�الإن�سان مركب من ج�سد وروح . 6-ج-1 

�لعلم �حلديث و�ملباحث �لروحية . 6-ج-2 
حدوث �لروح . 6-ج-3 

�لروح و�لنف�س . 6-ج-4 
�لروح بع مفارقة �جل�سد . 6-ج-5 

م�ستقر �الأرو�ح . 6-ج-6 
�أ�سر�ط �ل�ساعة . 6-ج-7 

عالمات �ل�ساعة �لكربى . 6-ج-8 
ظهور �ملهدي . 6-ج-9 
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خروج �مل�سيح �لدجال . 6-ج-10 
نزول عي�سى عليه �ل�سالم . 6-ج-11 

مفهوم �الإميان . 6-ج-12 
6- �لرتبية �الإ�سالمية تخ�س�س

6-د  : تف�سري بع�س �الآيات �ملختارة ) تخ�س�س( 
حكم �لظهار )�الآيات 2-4 من �سورة �ملجادلة( . 6-د-1 

مو�الة غري �ملوؤمنني . 6-د-2 
�لتجارة �لر�بحة )�الآيات 10-13 من �سورة �ل�سف( . 6-د-3 

بع�س �أحكام �سالة �جلمعة – �سبب �لنزول )�الآيات من 9-11 �سورة �جلمعة(. 6-د-4 
�سو�بط وموجهات �لطالق و�لعدة،�لطالق �ل�سني و�لطالق �لبدعي )�الآية 16، �لطالق( 6-د-5 

�أنو�ع �ملعتد�ت )�الآيات من 4-5 من �سورة �لطالق( . 6-د-6 
حق �ل�سكن و�لنفقة و�لر�ساع )�الآيات 6-7 ، �لطالق( . 6-د-7 

مظاهر قدرة �هلل تعاىل عظمته )�الآيات 1-5 ، �مللك( . 6-د-8 
بيان �أهو�ل �لقيامة و�ملكذبني بها )�الآيات 1-5 ، �حلاقة( . 6-د-9 

�إر�ساد�ت للنبي  للنهو�س بدعوته )�الآيات 1-10 ، �ملدثر(. 6-د-10 
6- �لرتبية �الإ�سالمية تخ�س�س

6-هـ : �ل�سرية �لنبوية ) تخ�س�س( 
�لوحدة �الأوىل  : 6-هـ-1 

ن�سب �لنبي  من جهة �أمه و�أبيه . 6-هـ-1-2 
مولده  وزمان والدته ومكانها ووفاة و�لده . 6-هـ-2-2 

ر�ساعته  وما ح�سل فيها . 6-هـ-3-2 
حادثة �سق �ل�سدر . 6-هـ-4-2 

وفاة �أمه  وكفالة جده له وعمه . 6-هـ-5-2 
�سفره مع عمه لل�سام – رحلته  �لثانية �إىل �ل�سام . 6-هـ-6-2 

زو�جه  بال�سيدة خديجة بنت خويلد . 6-هـ-7-2 
�سهوده  بناء �لكعبة .  6-هـ-8-2 
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حياته  قبل �لبعثة . 6-هـ-9-2 
بدء �لوحي و�نقطاعه وتاريخ �لنبوة و�لبعثة �ملحمدية . 6-هـ-10-2 

�لدعوة �ل�سرية لالإ�سالم . 6-هـ-11-2 
�جلهر بالدعوة . 6-هـ-12-2 

�أمره  �أ�سحابه بالهجرة �إىل �حلب�سة . 6-هـ-13-2 
بيعة �أهل �ملدينة . 6-هـ-14-2 

هجرة �لر�سول  و�أبى بكر �إىل �ملدينة . 6-هـ-15-2 
�الإ�سر�ء و�ملعر�ج . 6-هـ-16-2 

�لوحدة �لثانية  : 6-هـ-2 
غزوة بدر �لكربى. 6-هـ-2-2  �أ�سباب �لغزو�ت – م�سروعية �لقتال.  6-هـ-1-2 

غزوة �حلديبية و�سلحها. 6-هـ-4-2  غزوة �خلندق )غزوة �الأحز�ب( .  6-هـ-3-2 
غزوة فدك . 6-هـ-7-2  غزوة خيرب.  6-هـ-6-2  مر��سلة  �مللوك.  6-هـ-5-2 
غزوة حنني. 6-هـ-10-2  فتح مكة ونتائجه  6-هـ-9-2  �سرية موؤتة .  6-هـ-8-2 

نتيجة �لدعوة من مبدئها �إىل �نتهاء �لغزو�ت و�ل�سر�يا . 6-هـ-11-2 
�أو�سافه  و�سمائله . 6-هـ-13-2  حجة �لود�ع .  6-هـ-12-2 

مر�سه  و�نتقاله �إىل �لرفيق �الأعلى . 6-هـ-14-2 
7 -   �لريا�سيات تخ�س�س )علمي(
�لوحدة �الأويل : �حلرب :  .1-7

1-1- �ملتو�ليات :
�ملتو�لية �لعددية )تعريفها، �سورتها �لعامة، حدها �لعام، �لو�سط �لعددي(.  -1-1-1

جمموع �ملتو�لية �لعددية .  -2-1-1
�ملتو�لية �لهند�سية )تعريفها، �سورتها �لعامة، حدها �لعام، �لو�سط �لهند�سي(.  -3-1-1

جمموع �ملتو�لية �لهند�سية .  -4-1-1
�ملتو�لية �لهند�سية �لالنهائية .  -5-1-1

حتويل �لك�سر �لع�سري �لد�ئري �إيل ك�سر �عتيادي .  -6-1-1
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1-2- �لتباديل و�لتو�فيق ونظرية ذ�ت �حلدين باأ�س �سحيح موجب :
�لتباديل و�لتو�فيق .  -1-2-1

نظرية ذ�ت �حلدين باأ�س �سحيح موجب .  -2-2-1
مكوك  يف  �الأو�سط  �حلد  �إيجاد  }�س+�{ن،  مفكوك  يف  �لعام  �حلد  �إيجاد  }�س+�{ن،  مفكوك  �إيجاد   -3-2-1

}�س+�{ن .
�إيجاد �حلد �مل�ستمل على �س الأي �أ�س ومعامله يف مفكوك }�س+�{ن، �حلد �خلايل من �س.  -4-2-1

 1-3 -�ملتباينات :
حلها .  -3-3-1 خو��سها .   -2-3-1 تعريفها .   -1-3-1

�لتمثيل �لهند�سي لها )على خط �الأعد�د( .  -4-3-1
حلها �إذ� كانت يف �سورة �لقيمة �ملطلقة .  -5-3-1

حلها و�إدخالها يف �سورة �لقيمة �ملطلقة  .  -6-3-1
�لوحدة �لثانية : �لهند�سة �لتحليلية :  .2-7

2-1- �خلط �مل�ستقيم :
�الإحد�ثي على �خلط �مل�ستقيم وقو�نينه .  -1-1-2

�الإحد�ثي على �مل�ستوي وقو�نينه .  -2-1-2
ميل �مل�ستقيم .  -3-1-2

�لتو�زي و�لتعامد .  -4-1-2
معادالت �خلط �مل�ستقيم .  -5-1-2

�لبعد �لعمودي بني نقطة وم�ستقيم .  -6-1-2
2-2 -�لد�ئرة :

تعريف �لد�ئرة ، �ل�سورة �لقيا�سية ملعادلة �لد�ئرة .  -1-2-2
�ل�سورة �لعامة ملعادلة �لد�ئرة، �إيجاد �ملركز ون�سف �لقطر من �ل�سورة �لعامة  -2-2-2

معادلة �لد�ئرة مبعلومية نهايتي قطر فيها .  -3-2-2
معادلة �لد�ئرة �لتي حتقق ثالثة �سروط .  -4-2-2

معادلة �ملما�س للد�ئرة .  -5-2-2
طول �ملما�س للد�ئرة .  -6-2-2
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�لوحدة �لثالثة : �لتفا�سل :  .3-7
�لد�لة ، نهاية �لد�لة .  -1-3

�لتغري ، متو�سط معدل �لتغري ، معدل �لتغري .  -2-3
�إيجاد �مل�ستقة �الأويل للد�لة من �ملبادئ �الأولية .  -3-3

قو�نني �لتفا�سل )تفا�سل �لد�لة �س = �سن( .  -4-3
�مل�ستقة �الأويل ملجموع �أو فرق د�لتني يف متغري م�ستقل و�حد .  -5-3
�مل�ستقة �الأويل حلا�سل �سرب د�لتني يف متغري م�ستقل و�حد .  -6-3

�مل�ستقة �الأويل حلا�سل ق�سمة د�لتني يف متغري م�ستقل و�حد .  -7-3
�مل�ستقة �الأويل لد�لة �لد�لة .  -8-3

�لد�لة �ل�سمنية .  -9-3
�لوحدة �لر�بعة : تطبيقات يف �لتفا�سل :  .4-7

�ملعني �لهند�سي ملتو�سط معدل �لتغري .  -1-4
�ملعنى �لهند�سي ملعدل �لتغري .  -2-4

�لوحدة �خلام�سة : �لتكامل غري �ملحدد:  .5-7
تعريف �لتكامل .  -1-5
قو�نني �لتكامل .  -2-5

�لوحدة �ل�ساد�سة:  �الإح�ساء :  .6-7
تعريفه .  -1-6

تكوين �جلدول �لتكر�ري .  -2-6
ر�سم �ملدرج �لتكر�ري .  -3-6

�مل�سلع �لتكر�ري .  -4-6
�ملنحني �لتكر�ري من �جلدول �لتكر�ري .  -5-6

مقايي�س �لنزعة �ملركزية )�لو�سط �حل�سابي – �لو�سيط – �ملنو�ل(.  -6-6
مقايي�س �لت�ستت )�ملدى – �النحر�ف �ملتو�سط – �النحر�ف �ملعياري(.  -7-6

: �جلغر�فيا  .9
�لوحدة �الأوىل :  قر�ءة �خلر�ئط :  1-8

�أهمية �خلر�ئط .  1-1-8
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تعريف �خلريطة .  2-1-8
مقومات �خلريطة : �لعنو�ن - مقيا�س �لر�سم - �لرموز - �الجتاه .  3-1-8

�أنو�ع مقيا�س �لر�سم وفو�ئد مقيا�س �لر�سم .  4-1-8
تطور متثيل �لظو�هر �لطبيعية على �لطبيعة .  5-1-8

متثيل �لظو�هر �لت�ساري�سية بو��سطة خطوط �الرتفاع �ملت�ساوية .  6-1-8
حتديد �لروؤيا و�النحد�ر�ت .  7-1-8

حتليل �خلريطة:  تعليل �لظو�هر �لب�سرية وعالقتها بالظو�هر �لطبيعية .  8-1-8
�لقطاع : تعريفه - تدريبات على ر�سم �لقطاع - �ملبالغة �لر�أ�سية .  9-1-8

متارين يف قر�ءة �خلر�ئط .  10-1-8
�لوحدة �لثانية :  جغر�فيا �إفريقيا :  2-8

موقع �لقارة �لفلكي .  7-2-8
تطور خريطة �إفريقيا �ل�سيا�سية .  8-2-8

8-2-9  ت�ساري�س �لقارة �الإفريقية :
�الأخدود �الإفريقي �لعظيم .  1-3-2-8

ت�ساري�س �سمال �لقارة .  2-3-2-8
ت�ساري�س جنوب �لقارة .  3-3-2-8

�لت�سريف �ملائي - طبيعة �الأنهار �الإفريقية .  4-3-2-8
مناخ �لقارة �الإفريقية :  10-2-8

�لعو�مل �ملوؤثرة يف �ملناخ .  1-4-2-8
8-2-4-2  �لرياح و�ل�سغط �جلوي يف �ل�ستاء و�ل�سيف .

�أنو�ع �ملناخات يف �إفريقيا .  3-4-2-8
�الأقاليم �ملناخية   4-4-2-8

�ملالمح �القت�سادية يف �إفريقيا :  6-2-8
�القت�ساد �لزر�عي - �لبد�ئي و�ملتقدم .  1-6-2-8

�القت�ساد �حليو�ين - �لبد�ئي و�ملتقدم .  2-6-2-8
�القت�ساد و�لتعدين .  3-6-2-8
�القت�ساد �ل�سناعي .  4-6-2-8
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�لوحدة �لثالثة :  �جلغر�فيا �لطبيعية:  3-8
�الأجر�م �ل�سماوية ، �ملجر�ت ، �ل�سهب ، �لنيازك ، �لنجوم ،  �ملذنبات .  1-3-8

�ملجموعة �ل�سم�سية .  2-3-8
كــوكب �الأر�س: �أبعاد �الأر�س و�سكل �الأر�س، خطوط �لطول و�لعر�س.  3-3-8

دور�ن �الأر�س :  4-3-8
دورة �الأر�س حول �ملحور .  1-4-3-8

دورة �الأر�س حول �ل�سم�س .  2-4-3-8
�لظو�هر �لفلكية �ملرتبطة بدور�ن �لليل و�لنهار - �لف�سول .   3-4-3-8

طبقات �الأر�س :  5-3-8
�لق�سرة �الأر�سية )�ل�سيما و�ل�سيال(.   1-5-3-8

�لو�ساح .  2-5-3-8
�لنو�ه .  3-5-3-8

�أنو�ع �سخور �لق�سرة .   4-5-3-8
�لغالف �ملائي :   5-5-3-8

حجم �مل�سطحات �ملائية .  1-5-5-3-8
�أنو�ع �مل�سطحات �ملائية .  2-5-5-3-8

�لتيار�ت �لبحرية .  3-5-5-3-8
�لغالف �لغازي :  6-5-3-8

�أهمية �لغالف �لغازي .  1-6-5-3-8
طبقات �لغالف �لعازي .  2-6-5-3-8

�لرياح : �أ�سبابها ، �أنو�عها ، �لرياح �ل�سائدة ، �لرياح �ملو�سمية ، �لرياح �ملحلية.   3-6-5-3-8
�لت�ساقط :   6-3-8

�الأمطـار و�أنو�عها .   1-6-3-8
�لندى : �لثلج - �ل�سقيع .   2-6-3-8

�ملر�جع :
1.  د. حممد فاحت عقيل ود. فوؤ�د حممد �ل�سقار: جغر�فية �ملو�رد و�الإنتاج .

2.  د. حممد ريا�س : جغر�فية �لنقل .
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3.  د. �سعاد �ل�سحن : مبادئ �جلغر�فيا �لعامة �لطبيعية و�لب�سرية .
4.  يو�سف �الأن�ساري : �جلغر�فيا �لطبيعية ) �جلزء �الأول ( .
يو�سف �الأن�ساري : �جلغر�فيا �لطبيعية ) �جلزء �لثاين ( .  .5

6.  د. حممد متويل : وجه �الأر�س .
جودة ح�سنني جودة ، ود. حممد فتحي �أبوعناية: قو�عد �جلغر�فيا �لعامة �لطبيعية و�لب�سرية.  .7

8.  جغر�فيا �إفريقيا : جمهورية �ل�سود�ن - وز�رة �لرتبية و�لتعليم .
9.  جغر�فيا حو�س �لنيل : جمهورية �ل�سود�ن - وز�رة �لرتبية و�لتعليم .

10.  �جلغر�فيا �لب�سرية : جمهورية �ل�سود�ن - وز�رة �لرتبية و�لتعليم .
11.  د. �أحمد جنم �لدين قليمة : �جلغر�فية �لعملية و�خلر�ئط .

�سريف حممد �سريف : تطور �لفكر �جلغر�يف .  .12
13.  نقوال زيادة ، وحممد �سيد يفر : �أطل�س �لعامل .

 Thomas Pickles : Map reading  .14
: �لدر��سات �لبيئية  .9

�لوحدة �الأوىل :  �لنظام �لبيئي :   1-9
تعريف �لنظام �لبيئي .   1-1-9

مكونات �لنظام �لبيئي : �ملكونات �لالحياتية .   2-1-9
�لوحدة �لثانية :  �لنطاق �حليوي :   2-9

تعريف �لنطاق �حليوي .   1-2-9
9-2-2   �لبيومات .

�لنطاق �حليوي يف �ملاء .   3-2-9
�لوحدة �لثالثة : �لتو�زن �لبيئي :   3-9

عو�مل �لنمو .   1-3-9
عو�مل �الختالل .   2-3-9

�لوحدة �لر�بعة : �ختالل �لتو�زن �لبيئي:   4-9
�أ�ســـــــــبابه .   1-4-9
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دور �الإن�سان يف �الختز�ل �لبيئي .   2-4-9
�لوحدة �خلام�سة : �لدور�ت �لبيوجيوكيماوية :   5-9

�أهمية هذه �لدور�ت .   1-5-9
�أنو�ع �لدور�ت : دورة �ملاء - �لدور�ت �لغازية - �لدور�ت �لر�سوبية.   2-5-9

�لوحدة �ل�ساد�سة : �مل�سكالت �لبيئية :    6-9
�لتلوث .    1-6-9

�لت�سحر .    2-6-9
فقد�ن �ملاء .   3-6-9

�ملر�جع : 
1/ د. �لطيب �أحمد �مل�سطفى حياتي: مقدمـة يف علم �لبيئة - جامعة �خلرطوم 1986م 

2/ حممد عبد �لرحمن �ل�سرنوبي : �لبيئة و�ل�سكان . 
-   �لريا�سيات �الأولية )�أدبي(

�جلرب-  �الإح�ساء - �لهند�سة �لتحليلية
�لريا�سيات: علم  يف  �مل�سلمني  علماء  �إ�سهامات  عن  مقدمة  	•

�لوحدة �الأوىل : �جلرب :  1-10
1ـ1 : مو�سوعات يف �حل�ساب :

1-1- 1: �لعمليات �حل�سابية على �لك�سور �لعادية و�لع�سرية .
1-1-2 : مفهوم �الأعد�د �ل�سالبة و�ملوجبة .

1-1-3 : �لن�سبة �ملئوية .
1-1-4 : �لن�سبة و�لتنا�سب .

1-2 : �لتحليل:
1-2-1 : �لتحليل بالعامل �مل�سرتك .

1-2-2 : جتميع �حلدود �جلربية �ملت�سابهة .
1-2-3 : حتليل �لفرق بني مربعني .
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1-2-4 : حتليل �ملربع �لكامل .
1-2-5 : حتليل �ملقادير �لثالثية .

1-2-6 : حل �ملعادالت ذ�ت �ملجهول �لو�حد:
1-2-6-1 : من �لدرجة �الأوىل .
1-2-6-2 : من �لدرجة �لثانية .

1-2-7 : حل �ملعادالت �الآنية من �لدرجة �الأوىل يف جمهولني .
1-3 : �ملتو�ليات :

1-3-1: �ملتو�لية �لعددية :
1-3-1-1: تعريفها .

1-3-1-2:  �حلد �لعام  فيها .
1-3-1-3:  جمموعها �إىل ن حد� .

1-3-2 : �ملتو�لية �لهند�سية :
1-3-2-1 : تعريفها .

1-3-2-2:  �حلد �لعام  فيها .
1-4 : �ملتباينات :

1-4-1: حـلها .
1-4-2 : متثيلها هند�سيا .

�لوحدة �لثانية : �لهند�سة �لتحليلية :  2-10
2-1: �مل�سافة بني نقطتني .

2-2 : �إحد�ثيات نقطة تق�سيم قطعة م�ستقيمة :  
2-2-1: من �لد�خل .
 2-2-2: من �خلارج .

2-3 : ميل �خلط �مل�ستقيم �ملار بنقطتني .
2-4 : �مل�ستقيمات �ملتو�زية و�ملتعامدة .

2-5 : معادالت �خلط �مل�ستقيم : 
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2-5 -1: معادلة �ملحور �ل�سيني .
2-5 -2: معادلة �ملحور �ل�سادي .

2-5-3: معادلة �مل�ستقيم مبعلومية �مليل ونقطة عليه .
2-5-4: معادلة �مل�ستقيم مبعلومية نقطتني .

2-5-5: معادلة �مل�ستقيم مبعلومية �مليل و�ملقطع �ل�سادي .
2-5-6: معادلة �مل�ستقيم مبعلومية �ملقطعني .

�لوحدة �لثالثة : �الإح�ســــاء :  3-10
3-1 : عر�س �لبيانات �الإح�سائية :

3-1-1: �لعر�س �لبياين .
3-1- 2: �لعر�س �جلدويل .

3-1-3 : �لتمثيل �لبياين للجد�ول �لتكر�رية : 
 3-1-3-1 : �ملدرج �لتكر�ري .

 3-1-3-2 : �مل�سلع  �لتكر�ري .
3-1-3-3 : �ملنحنى �لتكر�ري .

3-2 : مقايي�س �لنزعة �ملركزية من بيانات مبوبة وجدول تكر�ري :
 3-2-1: �لو�سط �حل�سابي .

3-2-2: �لو�سيط .
3-2-3: �ملنو�ل .

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 .

11- �نت�سار �الإ�سالم يف �إفريقيا
من كتاب : )�نت�سار �الإ�سالم يف �إفريقيا(

 تاأليف �لدكتور/ عبد �لرحمن عمر �ملاحي
11-1/ �لباب �الأول :

�لوحدة �الأوىل : �لدعوة �إىل �الإ�سالم يف �سرق �أفريقيا .  -1-1-11
�أدت �إىل �نت�سار �الإ�سالم يف �حلب�سة  بخا�سة ويف �ل�ساحل �ل�سرقي  �لوحدة �لثانية : �لعو�مل �لتي   -2-1-11

للقارة �الأفريقية بعامة. 
�لوحدة �لثالثة: عالقة �مل�سلمني بالن�ساري يف �حلب�سـة .  -3-1-11
�لوحدة �لر�بعة : �أو�ساع �مل�سلمني يف �حلب�سة �ملعا�سرة .  -4-1-11

11-1-5-  �لوحدة �خلام�سة : �لدعوة �إىل �الإ�سالم يف �سمال �إفريقيا .
�لوحدة �ل�ساد�سة: �لدعوة �إىل �الإ�سالم يف �ل�سود�ن �الأو�سط .  -6-1-11

بالد �لنوبة .  -1-7-1-11
�الإ�سالم يف �ل�سود�ن �الأو�سط .  -2-7-1-11

11-2/�لباب �لثاين :
�لوحدة �الأوىل : �الإ�سالم و�مل�سلمون يف ت�ساد .  -2-2-11

�لوحدة �لثانية: �لدعوة �إىل �الإ�سالم يف غرب �إفريقيا .  -3-2-11
�لوحدة �لثالثة: �لدعوة �إىل �الإ�سالم يف جنوب �إفريقيا .  -4-2-11
�لوحدة �لر�بعة : جناح �لدعوة �إىل �الإ�سالم يف �إفريقيا .  -5-2-11

�لوحدة �خلام�سة: رجال �لدعوة �الإ�سالمية و�أثرهم يف �إفريقيا:  -6-2-11
حممد عبد �لكرمي �ملغلي .  -1-6-2-11

حممد بن حممود .  -2-6-2-11
�أحمد بابا �لتنبكتي .  -3-6-2-11

عبد �لرحمن بن عبد �هلل بن عمر�ن بن عامر �ل�سعدي .  -4-6-2-11
ل�سيخ حممد �سغريون .  -5-6-2-11

�ل�سيخ �أحمد بن �سمياط .  -6-6-2-11
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�ل�سيخ عبد �هلل بن باكثري.  -7-6-2-11
�ل�سيخ �سعيب .  -8-6-2-11

�ل�سيخ عبد �هلل �سالح فار�سي .  -9-6-2-11
3/ �لباب �لثالث : �حلركات �الإ�سالحية يف �إفريقيا :

�لوحدة �الأوىل : حركة �ل�سيخ عثمان بن فودي .  -1-3-11
�لوحدة �لثانية: حركة �ل�سيخ حممد �الأمني �لكامني .  -2-3-11

�لوحدة �لثالثة: حركة حممد �أحمد �ملهدي .  -3-3-11
�لوحدة �لر�بعة : حركة حممد بن عبد�هلل ح�سن .  -4-3-11

***************************************

12.   :   �لفيزيـــاء 
�لوحدة �الأوىل : خو��س �ملادة :   .1-12

�لنظرية �جلزيئية للمادة ، قوى �لتما�سك وقوى �اللت�ساق ، �لتوتر �ل�سطحي ، �خلا�سية �ل�سعرية    .1-1-12
.

12-1-2.   �ملرونة:  قانون هوك  حد �ملرونة - نقطة �الإذعان - نقطة �لك�سر .
لالأج�سام  �لنوعي  �لثقل  �إيجاد   - �أر�سميد�س  - ن�س قاعدة  �ل�سائل  : قوة دفع  �أر�سميد�س  قاعدة    .3-1-12

�ل�سلبة و�ل�سائلة با�ستخد�م قاعة �أر�سميد�س - قانونا �لطفو - تطبيق قاعدة �أر�سميد�س على �لغاز�ت )�لبالون( 
�حلر�رة :   .4-1-12

قيا�س درجة �حلر�رة - �لثريومرت�ت وفكرة عملها وحتويل درجات �حلر�رة :   .1-4-1-12
12-1-4-1-1.  من مئوي �إىل فهرنهايتي . 
12-1-4-1-2.  من فهرنهايتي �إىل مئوي . 

12-1-4-1-3.  من مئوي �إىل درجات مطلقة . 
12-1-4-1-4.  من درجات مطلقة �إىل مئوي .

12-1-4-1-5.  قيا�س كمية �حلر�رة :
12-1-4-5-1.  �ل�سعة �حلر�رية - �حلر�رة �لنوعية - �ملكافئ �ملائي -�حلر�رة �لكامنة لالن�سهار - �حلر�رة �لكامنة 

للت�سعيد )�لغليان( - كمية �حلر�رة �ملكت�سبة و�ملفقودة )�لتو�زن �حلر�ري( .
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�لوحدة �لثانية : �لكهربية :  2-12
�لكهربية �ل�ساكنة :  .1-2-12

قانون كولوم للقوى �ملغنطي�سية - قانون كولوم للقوى �لكهربية -�ملجال �ملغنطي�سي - �ملجال �لكهربي -   .1-1-2-12
�جلهد �لكهربي -فرق �جلهد �لكهربي - �ملو�سالت و�لعو�زل .

�لكهربية �لتيارية :   .2-2-12
قانون �أوم - تو�سيل �ملقاومات - �لعو�مل �ملوؤثرة يف مقد�ر مقاومة مو�سل - �لقوة �لد�فعة �لكهربية -   .1-2-2-12

ح�ساب �سدة �لتيار يف �لدو�ئر �لكهربية 
�الأثر �ملغنطي�سي للتيار �لكهربي :  .2-2-2-12

�ملجال �ملغنطي�سي �لناجت من تيار كهربي يف :  .3-2-2-12
1/ �سلك م�ستقيم ،  2/ �سلك د�ئري ،  3/ ملف لولبي - �لقوى �ملغناطي�سية �لناجتة عن مرور تيار كهربي   .4-2-2-12
�مللف  ذو  �جللفانومرت   - �لكهربي  )�ملحرك  �ملغناطي�سية  �لقوة  على  تطبيقات   - مغناطي�سي  جمال  يف  مو�سوع  �سلك  يف 

�ملتحرك( .
�الأثر �حلر�ري للتيار �لكهربي .  .5-2-2-12

�لقدرة   - جول  قانون   - مو�سل  يف  كهربي  تيار  من  �ملتولدة  �حلر�رة  كمية  مقد�ر  يف  �ملوؤثرة  �لعو�مل   .6-2-2-12
�لكهربية - نقل �لطاقة �لكهربية.

�لوحدة �لثالثة : �ل�سـوء :  3-12
�نعكا�س �ل�سوء - �ملر�آة �لكريه )�ملحدبة و�ملقعرة( .   .1-3-12

�لقانون �لعام للمر�آة  �لكريه .  .2-3-12
�نك�سار �ل�سوء - �لعد�سات )�ملحدبة و�ملقعرة( - �لقانون �لعام للعد�سات .  .3-3-12

�الآالت �لب�سرية :  .4-3-3-12
�ملجهر �لب�سيط .   .4-3-3-12

�ملجهر �ملركب .   .4-3-3-12
�لتل�سكوب �لفلكي )�ملقر�ب( .  .4-3-3-12

حتليل �ل�سوء - �لطيف �لكهرومغنطي�سي - �الأ�سعة حتـت �حلمـر�ء – �الأ�سعة فوق �لبنف�سجية   .4-3-3-12
:  �لكيميـــاء  .13
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�لوحدة �الأوىل :   .1-13
13-1-1.  �لذرة - �لرموز �لكيميائية - �لنظرية �لذرية - مكونات �لذرة -تركيب �لذرة - �لغاز�ت �خلاملة .

13-1-2.  �لر�بطة �الأيونية - �لر�بطة �الإ�سهامية - خو��س �ملركبات �الأيونية و�الإ�سهامية . 
13-1-3.  �لتكافوؤ - �لتكافوؤ�ت �ملتعددة للعنا�سر - �الأحما�س - �لقو�عد - �أمالح �الأحما�س �ل�سعيفة - �ملعادالت 

�لكيميائية - قو�عد كتابة �ملعادالت �لكيميائية 
13-1-4.  �أنو�ع �لتفاعالت �لكيميائية - �الحتاد - �لتحلل - �الإز�حة - �لتبادل �ملزدوج - �لتاأك�سد و�الختز�ل .

13-1-5.  �حل�ساب �لكيمـيائي - �لوزن �لــذري �لن�سـبي - �لنظائر و�أوز�نها �لذرية - �ملول.
�ملكافاأة لالأحما�س و�لقو�عد  �الأوز�ن  �ملركبات -  �ملكافاأة يف  �ملكافئ : تعريفه - تطبيق مفهوم  �لوزن    .6-1-13

و�الأمالح - �الأوز�ن �ملكافئة للعو�مل �ملوؤك�سدة و�ملختزلة .
�لوحدة �لثانية :  �لطاقة �لكهربية و�لتغري �لكيميائي :  .2-13

�لتاأك�سد و�الختز�ل - �لعو�مل �ملوؤك�سدة و�لعو�مل �ملختزلة - ح�ساب عدد �لتاأك�سد - �لطاقة �لكهربية   .1-2-13
من تفاعالت �الأك�سدة و�الختز�ل -جهد �لقطب - جهود �الأقطاب �الأ�سا�سية - قطب �لهيدروجني �الأ�سا�سي -قيا�س جهد 

�لقطب - �ل�سل�سلة �لكهروكيمائية .
�لوحدة �لثالثة :  �لتحليل �لكهربائي :  .3-13

�لكربتيك  وحم�س  �ملرّكز  �لهيدروكلوريك  حلم�س  �لكهربي  �لتحليل   - الأرهينو�س  �الأيونية  �لنظرية   .1-3-13
�ملخفف وحملول كربيتات �لنحا�س با�ستخد�م �ساريتني من �لنحا�س -فو�ئد �لتحليل �لكهربي -قانونا فر�د�ى .

�لوحدة �لر�بعة :  �جلدول �لدوري  :  .4-13
13-4-1.  در��سة �لدور�ت �الأوىل - �لثانية و�لثالثة .

13-4-2.  �ملجموعة �الأوىل - �لثانية - �خلام�سة و�ل�سابعة .
13-4-3.  در��سة تدرج �خلو��س �لكيمائية و�لفيزيائية .

13-5.  �لوحدة �خلام�سة : �لفلز�ت :
13-5-1.  تو�جدها - �أهم خاماتها - �لطرق �لعامة ال�ستخال�سها .

13-5-2.  در��سة �خلو��س �لفيزيائية و�لكيميائية �لعامة للفلز�ت �الآتية : �ل�سودمي - �لكال�سيوم -�الأملنيوم - 
�لنحا�س ، ودر��سة �سبائك �لنحا�س - �لر�سا�س و�سبيكة و�حدة لكل من �حلديد و�الأملنيوم .

�لوحدة �ل�ساد�سة : �لالفلز�ت :  .6-13
�لعامة  و�لفيزيائية  �لعامة  �لكيمائية  �خلو��س   - �لطبيعة  يف  �لتو�جد   - �لعامة  �لطبيعية  �خلو��س   .1-6-13
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للعنا�سر :
�ل�سيلكون - �لف�سفور- �لهالوجينات )�لكلور( .  .2-6-13

�لوحدة �ل�سابعة :  �لتحليل �لكيفي لالأمالح :  .7-13
�لك�سف عن �ل�سقوق �لقاعدية مثل �أيون �لنحا�سيك و�أيون �الأملنيوم و�أيون �لكال�سيوم و�ل�سودمي كيميائيًا   .1-7-13

وفيزيائيًا )ك�سف �للهب( .
�لك�سف عن �ل�سقوق �حلام�سية : جمموعة حم�س �لهيدروكلوريك �ملخفف وجمموعة حم�س �لكربتيك   .2-7-13

�ملركز وجمموعة  حملول كلوريد �لباريوم .
�لوحدة �لثامنة : �لتحليل �حلجمي :  .8-13

تعريف �ملحلول - طرق �لتعبري عن تركيز �ملحاليل .  .1-8-12
وطرق  �لقيا�سية  -�ملحاليل  �ملوالري  �ملحلول   - باملوالرية   - بالذوبانية   - �ملئوية  بالن�سبة  �لرتكيز   .2-8-12

حت�سريها  - ��ستخد�م �ملحلول �لقيا�سي الإيجاد موالرية حملول �آخر جمهول �ملوالرية - �ملعايرة .
�لوحدة �لتا�سعة :  �لكيمياء �لع�سوية :  .9-13

تعدد مركبات �لكربون -�خلو��س �لعامة للمركبات �لع�سوية - بنية �ملركبات �لع�سوية - �لهايدروكربونات   1-9-1-13
: �لكانات - �لكينات - �لكاينات - �لكانات حلقية - �ملركبات �الأروماتية .

م�ستقات �لهايدرو كربونات : كحوالت - �يرث�ت - �لدهيد�ت - كيتونات - �أحما�س ع�سوية و��سرت�ت .  .2-9-13
 - �لكحوالت  تفاعالت   - �لهيدروجني   - �لهالوجينات   - �الأك�سجني   : مع  �لهايدروكربونات  تفاعالت   .3-9-13

�الألدهيد�ت - �لكيتونات - �الأحما�س �لع�سوية و�ال�سرت�ت )تفاعالت عامة(
�لتح�سري�ت وت�سمل �الأ�سناف �ل�سابقة �لذكر )هيدروكربونات وم�ستقات( .  .4-9-13

:  �الأحيـــــــــاء  .14
�لوحدة �الأوىل : ماهية �حلياة :   .1-14

تعريف �حلياة ومظاهرها .   .1-1-14
�ل�سفات �لعامة للمخلوقات �حلية .   .2-1-14

�أنو�ع �ملجاهر و��ستخد�ماتها . �خللية و�نق�ساماتها .   .3-1-14
مقدمة يف علم �لور�ثة .   .4-1-14

�لوحدة  �لثانية : �لغذ�ء : ) مكوناته ، كيفية تناوله ( :   .2-14
14-2-1. �لكربوهيدر�ت ، �لبيد�ت ، �لربوتينيات ، �الأحما�س �لنووية . )�أمثلة لها وم�سادرها وتركيبها ووظائفها (.
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ت�سنيف �لكائنات �حلية .   .2-2-14
م�ستويات �لرقي �لرتكيبي :   .3-2-14

ما قبل �لنو�ة و�أمثلة لها .  .1-3-2-14
ما بعد �لنو�ة و�أمثلة لها .  .2-3-2-14

تخ�س�س �خلاليا يف �لعمل .  .3-3-2-14
14-2-4.  مكونات �لغذ�ء ، م�سادره ، كيفية �حل�سول عليه .

14-2-5.  هدي �ل�سنة �ملطهرة يف �الأكل ودورها يف �لوقاية و�لعالج ، عملية �له�سم، �الأي�س �ال�ستقالب . بع�س 
�أمر��س �جلهاز �له�سمي )�لد�سنتاريا �الأميبية ، �لديد�ن �ل�سريطية ، ديد�ن �الإ�سكار�س ، �لقرحة( .

�لوحدة �لثالثة : �لنقل :  .3-14
�لنقل يف �لنبات .  .1-3-14

�جلهاز �لدوري يف �الإن�سان .  .2-3-14
مكونات �ل�سوء ووظائفه .  .3-3-14

بع�س �أمر��س �جلهاز �لدوري )�سغط �لدم وت�سلب �ل�سر�يني، �ملالريا ، �لبلهار�سيا(.   .4-3-14
�لوحدة �لر�بعة : �لتنف�س :   .4-14

تعريفه ، �أنو�عه   .1-4-14
م�ستوى رقي �جلهاز �لتنف�سي )�الأ�سماك، �لربمائيات، �لزو�حف، �لطيور، �لثديات(.  .2-4-14

بع�س �أمر��س �جلهاز �لتنف�سي )�ل�سل ، �ل�سعال �لديكي(  .3-4-14
�لوحدة �خلام�سة : �الإخر�ج :   .5-14

تعريفه ، م�ستوى رقيه ، �الأوليات ، �لديد�ن ، �حل�سر�ت ، �لثديات .  .1-5-14
�جلهاز �الإخر�جي يف �الإن�سان )�جللد ، �جلهاز �لبويل (  .2-5-14

من �أمر��س �جلهاز �الإخر�جي )�حل�سوة ، �لف�سل �لكلوي (   .3-5-14
�لوحدة �ل�ساد�سة : �الإح�سا�س :  .6-14

تعريفه   .1-6-14
�جلهاز �حلركي .  .2-6-14
�لكيف و�أنو�عه .  .3-6-14

�الإ�سعافات �الأولية . )�لك�سور ، �حلروق( .  .4-6-14
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�لوحدة �ل�سابعة : �لتنا�سل :  .7-14
تعريفه ، �أنو�عه .  .1-7-14

�أمثلة )�الإن�سان ، �لنباتات �لزهرية (  .2-7-14
بع�س �أمر��س �جلهاز �لتنا�سلي . )�لزهري ، �ل�سيالن ، �الأيدز (  .3-7-14

�لوحدة �لثامنة : �لبيئة :   .8-14
تعريفها و�سحتها .  .1-8-14

هدي �ل�سنة �لنبوية يف �ل�سحة �لوقائية و�حلفاظ على �لبيئة .  .2-8-14
�لوحدة �لتا�سعة : �لنمو :   .9-14

تعريفه .  .1-9-14
مر�حل �لنمو يف نبات زهري .  .2-9-14

مر�حل �لنمو يف �الإن�سان .  .3-9-14

مت بحمد اهلل




