
  ول األ للوحدة االختبار القصير                              وزارة التربية                                         

 لمادة اللغة العربية                               يمية                األحمدي التعلدارة العامة لمنطقة اإل

 م 2017/ 2016العام الدراسي                                              ينبن أ/ عبد الرحمن الداخلدرسة م

 

 

 

  : الكفاية العامة ) القراءةُ و المشاهدةُ ( أّولا 

                                                                                               1-2المعيار 

                        ) أنا اْسمي راِشٌد ، أُِحبُّ اللِعَب َو اْلبَْحَث َعْن أْشياَء َجديدةٍ . َصديقي َحَمد ( .

ُث في اْلُجملِة الّسابِقَِة ؟( مَ  أ  ُث ُهَو ........................      ن الُمتَحّدِ  اْلُمتََحّدِ

 ب( ماذا يُِحبُّ راِشٌد ؟       راِشٌد يُِحبُّ .................... َو .......................................

 ج( َمْن َصديُق راِشٍد ؟      َصديُق راِشٍد ُهَو ..................

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                2-2المعيار 

 َضْع دائَرةا َحْوَل اإلجابَِة الصَّحيَحِة فيما يَأْتي : من سورة العلق ، 4-1من خالِل اآليات من  س/

 الصَّالة ( -اْلِقراَءة  -تَْدعونا اآلياُت اْلَكريَمةُ إلى :                 ) اْلكرم أ (  

 علق (    -هواء  -اإلنساَن من :            ) ماء  -تعالى  -ب( َخلََق هللاُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3-2المعيار 

                                    أ ( صل الكلمةَ بالصورةِ الُمعبَِّرةِ عنها فيما يأتي :        فَْجأَةٌ     

 فََرحٌ                                                                

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5-2المعيار 

 من سورةِ الشمِس . 4-1اآلياِت من يقرأُ 

ْصِد . يُقاُس هذا المعياُر َشفهيًّا وتُرَصُد درَجتُهُ ضمَن كفايِة القراءةِ   في نموذجِ الرَّ

 

 

 

 / 2الصف :             ................................................سم : .........................ال

2222222/........................................... 
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 ثانياا : الكفايةُ العاّمةُ ) الكتابةُ ( :

 1-3المعيار 

لَِة .أ    ( اكتُْب ُجملةً بَسيَطةً عن ِهواَيتَِك الُمفَضَّ

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2-3المعيار 

 اختِر الكلمةَ المناسبةَ من بين األقواِس للفراغاِت التاليِة : -1

 َنْحُن  (  -أْقَرأُ    -أنا    -  نَُصلّي) 

 أ (  أنا ................. اْلقُرآَن اْلَكريَم . 

 ب(  َنْحُن ................ َجماَعةً في اْلَمْسِجِد .

 اِجباتي .ج(  ................. أَْكتُُب و

 د (  ................. نَْلَعُب ُكَرةَ اْلقََدِم .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3-3المعيار 

 اقرأ الكلماِت التّاليةَ ثُمَّ ارُسْم دائَِرةا َحْوَل اْلَمْقَطعِ اْلُمَشدَِّد : (أ  

 ُمـعَـلّـــَمةٌ   (   -)  تُــفّـــاَحةٌ          

 

 ِصِل اْلَكِلمةَ بِصوَرِة الالِم الُمناِسبَِة لها :ب( 

 

 اْلَمْدَرَسةُ          

       

 السَّيَاَرةُ          
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  ثانيةال للوحدة االختبار القصير                              وزارة التربية                                         

 لمادة اللغة العربية                               يمية                دارة العامة لمنطقة األحمدي التعلاإل

 م 2017/ 2016العام الدراسي                                              ينبن أ/ عبد الرحمن الداخلدرسة م

 

 

 

  العامة ) القراءةُ و المشاهدةُ (: الكفاية  أّولا 

                                                                                  اْلِعشاء ( -اْلَمغرب  -اْلعَصر  -الظُّْهر  -) اْلفَجر          2-2المعيار 

تَن ت ُج َعَدَد َرَكعات  الصَّلوات  . ن  م  س/   سم  ال َبياني نَس  الل  الرَّ                        خ 

 ........................( على عدِد ركعاِت صالةِ  3( يَُدلُّ الرقم )  أ 

 ..................َو .................( على عدِد َرَكعاِت َصالةِ ................. َو .. 2ب( يَُدلُّ الرقُم ) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                3-2المعيار 

ُسم  في ال ُمَربَّعات  ما يَُدلُّ على ال   س/ تَها ار   :َكل مات  الَّتي تَح 

 

 

 

 َولٌَد                                         أَْوالدٌ                             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5-2المعيار 

َلةَ و النُّقَطةَ : ياا ال فاص  لَةَ التّال َيةَ ُمراع   اق رأ ال ُجم 

ًرا إلى َمْلعَِب ُكَرةِ اْلقََدِم  ) ِرِه . (َوَصَل بَْدٌر ُمتَأخ ِ  ، فَأَْقبََل أَْصحابُهُ َنْحَوهُ يَْسأَلونَهُ َعْن َسبَِب تَأَخُّ

ْصِد .  يُقاُس هذا المعياُر َشفهيًّا وتُرَصُد درَجتُهُ ِضْمَن كفايِة القراءةِ في نموذجِ الرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6-2المعيار 

طاب   س/ ا َضميَر ال خ  ما د  تَخ  َور  التّال يَة  ، ُمس  نَة  في الصُّ ه  حاب  ال م  َص  َب ِل  ل  التَّع بيَر ال ُمناس   ص 

 أَن ت  ( . -) أَن َت 

 ُمعَل ُِم األَْجياِل . أ (  ..............               

 ب(  .............. تُعاِلجيَن اْلَمْرضى .              

 / 2الصف :             ................................................سم : .........................ال

2222222/........................................... 
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عيار   7-2ال م 

َسي ن  : ن  بَي ن  ال قَو  ب  م  أل ال فَراَغي ن  التّاليين  بالتَّن وين  ال ُمناس   ام 

دٌ   ِرْحلٍَة ( -ِكتابًا  - ) ُمَحمَّ

 أ ( تَنويٌن باْلفَتْحِ ........................            ب ( تَْنويٌن باْلَكْسِر ........................

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثانياا : الكفايةُ العاّمةُ ) الكتابةُ ( :

 1-3المعيار 

 . اكتُْب ُجملةً ُمعب َِرةً َعِن الص وَرةِ ال تي أَماَمكَ  (أ  

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2-3المعيار 

ِ ِلعَلَِم اْلُكَويِت ُمْستَْخِدًما الضَّميَر ) أَْنَت ( .  س/ َعب ِْر َعِن اْلُحب 

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3-3المعيار 

تُب   َب للّصوَرة  :س/ اك   الضَّميَر ال ُمناس 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عيار   4-3الم 

َلةا ُمفيَدةا :س/ َرتّ ب  ال َكل مات  التّال َية   ن ها ُجم  َن م   ل تَُكّو 

 الكويت ( -في  -حديثة  -مناطق  -وطني  )

....................................................................................................... 
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  ثالثةال للوحدة االختبار القصير                              وزارة التربية                                         

 لمادة اللغة العربية                               يمية                دارة العامة لمنطقة األحمدي التعلاإل

 م 2017/ 2016العام الدراسي                                              ينبن أ/ عبد الرحمن الداخلدرسة م

 

 

 

  العامة ) القراءةُ و المشاهدةُ (: الكفاية  أّولا 

  1-2المعيار 

 ،  ، و اْستَْمتََع َمَع أَْصحابِِه في اللِعبِ  اْشتَرى أَْحَمُد بِطاقاِت الدُّخوَل إلى اْلَمدينَِة التَّْرفيِهيَّةِ  )

ناِعيَِّة ،فََرِكبوا اْلِقطاَر ، َو َسيّاراِت التَّصاُدِم ، َوتََجّولوا َعلى َظْهِر السَّفينَِة   في أَْنحاِء اْلبَُحْيَرِة الّصِ

 .( َو َحَرَص اْلَجميُع َعلى اْلتِزاِم النِّظاِم في أَثْناِء اللِعِب 

 ...............ُهَو .......اشترى بطاقاِت الدُّخوِل  الذيَمِن الذي اْشترى ِبطاقاِت الدُّخوِل ؟   -أ   

َل أَْحَمُد َمَع أَْصحابِ  -ب  َل أَْحَمُد َمَع أَْصحابِِه .....................................أَْيَن تََجوَّ  ِه ؟   تَجوَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                2-2المعيار 

 س/ َصنّف الكلماِت التاليةَ بحسِب نوعِ الهمزِة فيها بالجدوِل :

 ألعَُب ( -اْستََمرَّ  -أكتُُب  -) اشترى 

 همزةُ الوصلِ  همزةُ القطعِ 

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

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

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3-2المعيار 

 س/ ِصِل اْلَكِلماِت التّاِليََة بِما يُراِدفُها .

 ُمفيدةٌ             تَنَقَّلوا         

لوا                      نافِعَةٌ  تََجوَّ

 

 

 

 / 2الصف :             ................................................سم : .........................ال

2222222/........................................... 
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 4-2المعيار 

 في المكاِن المناِسِب باْلُمقاَرنِة َبْيَن النَّشيِد و اْلَموسوَعِة . َضْع َعالَمةَ )    ( س/

 

               

 

 

 

 َمْوسوَعتي النّشيد اْلِعبـــــــــــــارة م

   تَْذُكُر معلوماٍت عن ُعْمَلِة اْلُكَوْيتِ  1

ُم َصْوتَنا ِعْنَد التَّْرديدِ  2    نُنَغِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6-2اْلِمعيار 

 اأْلُْسبوعِ ؟ أْبنائي األعزاَء .. َهِل اتَّفَْقتُم على َمكاِن النُّزَهِة ِلنِهايَةِ ) اْْلَُب : 

 ُكلُّ األَماِكِن َجميلَةٌ با أَبي .عبُد العَزيِز : 

أَي ؛ فَِهَي تََودُّ الذَّهاَب إلى اْلبَرِّ َسْعٌد :   ( . أنا أَْقتَِرُح الذّهاَب إلى اْلبَْحِر ، لِكنَّ فاِطَمةَ تُخاِلفُني الرَّ

ناِسَبِة ِمّما فَِهْمتَهُ ِمَن النَّّصِ . اْمأل اْلفَراغَ س/   بالكلمِة الما

 عبد العزيز ( -َسْعٌد  -) فاِطمةُ 

 .................... يُريُد الذّهاَب إلى أّي َمكاٍن . -أ    

 .................... تُريُد الذَّهاَب إلى اْلبَّرِ . -ب  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7-2المعيار 

 ِزياَرتِنا للّشاِطِئ .س/ اْختَْر من بيِن القَوسيِن َمْخلوقَيِن اثْنَْيِن يُْمِكُن ُمشاَهَدتِِهما عنَد 

 أَسد ( -قُْبقُب  -جمل  -) َصَدف 
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 ثانياا : الكفايةُ العاّمةُ ) الكتابةُ ( :

 1-3المعيار 

ا عالماِت التَّْرقيِم ) ، ( و ) . ( س/ اكتُْب ُجْملَتيِن ُمعَبَِّرتيِن للّصورِة التي أماَمَك ، ُمراِعيا 

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

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

 2-3المعيار 

 ِهَي ( . -َعِن الّصورةِ ِبُجْملٍَة ال تَِقلُّ عن ثالِث َكِلماٍت ُمْستَْخِدًما الضَّميَر ) ُهَو س/ َعبِّْر 

 

 

 

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 4-3الِمعيار 

َن ِمْنها ُجْمَلةا ُمفيَدةا :  س/ َرتِِّب اْلَكِلماِت التّاِلَيِة ِلتَُكّوِ

 ( اْلبَرِّ  -ِهَي  -في  -ْمَرُح تَ  )

....................................................................................................... 
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 رابعةال للوحدة االختبار القصير                              وزارة التربية                                         

 لمادة اللغة العربية                               يمية                دارة العامة لمنطقة األحمدي التعلاإل

 م 2017/ 2016العام الدراسي                                              ينبن أ/ عبد الرحمن الداخلدرسة م

 

 

 

  العامة ) القراءةُ و المشاهدةُ (: الكفاية  أّولا 

  1-2المعيار 

 يعرفني الجمهوُر ، أُشاِهُد الكبير ، أُراقُِب الّصغيَر ، َجميعُكم يَراني ، ألنني إشارةُ اْلُمروِر ، )

 أنا و ل أسيْر ،و أْعيُني ثالثةٌ من نوْر ، ِلُكّلِ َمْن يَسيْر ، بِقََدٍم واِحَدٍة .. أَظلُّ في َمكاني ، واقِفَةٌ 

 .( في األْصفَِر اْستِْعداْد ، في األْحَمِر اْلُوقوْف ، في األْخَضِر اْلعُبوْر ، يُعينُني الشْرطيُّ أْحياناا 

 ......................َعَدُد أَعيُِن إشارةِ المروِر ؟  كم عدُد أعيُِن إشارةِ الُمروِر  -أ   

 ...........................َمِن الذي يُعيُن إشاَرةَ اْلُمروِر ؟   الذي يُعيُن إشارةَ الُمروِر هَو  -ب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                2-2المعيار 

 فيها بالجدوِل : ماِت التاليةَ بحسِب نوعِ التاِء س/ َصنّف الكل

 ( أََكْلتُ  -َشَجَرة   -َبْيت   - َمدَرسة  ) 

 تاء  َمْربوطة   تاء  مفتوحة  

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

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

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3-2المعيار 

 س/ ِصِل اْلَكِلماِت التّاِليََة بِما يُراِدفُها .

 نَبَضاتٌ             أَْلبَسُ          

  َضَرباٌت          أَْرتَدي        

 

 

 

 / 2الصف :             ................................................سم : .........................ال

2222222/........................................... 

 

 

 
 

4  

 

4  

 

4  WWW.KweduFiles.Com



 

 4-2المعيار 

 َضعِ الرقَم الُمناِسَب أماَم الُجَمِل ِبما يُناِسُب النَّص ِ : س/

       1                                                  2 

 

               

 

 كالُم هللاِ تعالى .                                               كالُم البََشِر .        

        نَقولُهُ بِلَْحٍن ُمناِسٍب                                            فيِه أحكام  شرعية  .                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5-2المعيار 

 س/ اقرأ الجملةَ التاليةَ ُمراِعياا عالماِت الترقيِم فيها :

 تَْقبَِل ، نُشاِرُك َجميعًا في ِبناِء اْلُكَوْيِت ، َو َنْعَمُل ِمْن أَْجِلها ، َسنَكوُن َكما تُريدينَ َنْحُن بُناةُ اْلُمسْ ) 

 يا بِالدي ، ِلنَِصَل بِِك إلى أْعلى اْلَمراتِِب ( .

ْصِد .  يُقاُس هذا المعياُر َشفهيًّا وتُرَصُد درَجتُهُ ِضْمَن كفايِة القراءةِ في نموذجِ الرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6-2اْلِمعيار 

َف الُمناِسَب لو أََضْعَت عائلَتََك في الَمدينِة الترفيهي  أمامهُ .(ِة بوضعِ عالمِة )    س/ اْختَِر التَّصرُّ

 أَتَِّجهُ إلدارةِ المدينِة الترفيهيِة إِلبالِغِهم .                    أخرُج من المدينِة الترفيهيِة .   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7-2المعيار 

 اقرأ اآليةَ الكريمةَ ثمَّ اْختَِر اإلجابِة الصحيحِة من ِخالِل فهِمَك لها :س/ 

 

 

 

 . الصوم ( -العمل  -تَْدعونا اآليةُ اْلَكريمةُ إلى :    ) الص الة  -أ
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 الكتابةُ ( :ثانياا : الكفايةُ العاّمةُ ) 

 1-3المعيار 

 شكِل التاِء فيها ثمَّ اْكتُْبها :الكلماِت التاليةَ َحَسَب  َصنِّفِ 

 السَّي ارة ( -الشَِّركة  -اْلَحالَوة  -اْلِمْسَطَرة  -اْلَمْقلَمة  -) اْلعُْلبَة 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3-3المعيار 

 امأل الفراَغ باألداِة الُمناِسَبِة للسُّؤاِل فيما يأتي :س/ 

 َمتى ( -ماذا  -) َمْن 

 الُمعلُم .؟   الذي يُعل ُم الناسَ .............  -أ

 ْذَهُب إلى اْلَمْدَرسِة ؟ َصباًحا ............ تَ  -ب

 ............ َوَضعَت فوَق الطاِولَِة ؟ الِكتاَب . -ج

 ............. يطبُخ الطعاَم ؟ الط ب اُخ . -د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4-3الِمعيار 

 : اسَم اإلشارِة بالصورِة المناسبَِة لهِصِل س/ 

  

                                  

 هذا                                 

 

 هِذهِ                                 
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إليكم روابط قنوات ومجموعات الصفوف التابعة لموقع 

  ملفات الكويث التعليمية

 

 .حيذ سخجذون فيهب االف وأحذد انمهفبث وآخز أخببر انمىبهج

 

 t.me/kwcourses  قىبة انمىبهج انكىيخيت أوالً:

 :صفىفروابظ ان اً ثاني

  انصف االول

 https://t.me/grade1kw انقىبة

  https://t.me/joinchat/EO3lbkKC5YBgXZZwfikwjA انمجمىعت

------------------- 

 انصف انثبوي

  https://t.me/grade2kw انقىبة

  https://t.me/joinchat/EO3lbkNbqiz1UqtTmJV6BQ انمجمىعت

---------------- 

 انصف انثبنذ

  t.me/grade3kwhttps//: انقىبة

  https://t.me/joinchat/EO3lbkQXoag3es_FU0rG2g انمجمىعت

---------------- 

 انصف انزابع

  https://t.me/grade4kw انقىبة

  https://t.me/joinchat/EO3lbkL_8OXoutWsZx1L9Q انمجمىعت

---------------- 

 انصف انخبمس

  https://t.me/grade5kw انقىبة

  https://t.me/joinchat/EO3lbkG3e9CzzokTIKz4CQ انمجمىعت

---------------- 

 انصف انسبدس

  https://t.me/grade6kw انقىبة

   V1kghttps://t.me/joinchat/EO3lbkM8FXoEeQErAQ انمجمىعت

---------------- 

 انصف انسببع

  https://t.me/grade7kw انقىبة

  https://t.me/joinchat/EO3lbkKnExWg6hndEkfMqA انمجمىعت

---------------- 

 انصف انثبمه

  https://t.me/grade8kw انقىبة

  U4uywPW25zQ-https://t.me/joinchat/EO3lbkQJhf انمجمىعت

https://www.t.me/kwcourses
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https://t.me/joinchat/EO3lbkL_8OXoutWsZx1L9Q
https://t.me/grade5kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkG3e9CzzokTIKz4CQ
https://t.me/grade6kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkM8FXoEeQErAQV1kg
https://t.me/grade7kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkKnExWg6hndEkfMqA
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---------------- 

 انصف انخبسع

  https://t.me/grade9kw انقىبة

  https://t.me/joinchat/EO3lbkQFjCKp5rdMw44tFA انمجمىعت

---------------- 

 انصف انعبشز

  https://t.me/grade10kt انقىبة

  taUSgdw-https://t.me/joinchat/EO3lbkN_FGzW5F انمجمىعت

---------------- 

 انصف انحبدي عشز

  https://t.me/grade13kw قىبة انحبدي عشز انعهمي

 مجمىعت انصف انحبدي عشز انعهمي

https://t.me/joinchat/EO3lbkYcn_GnfVIM5v8dlg 

 

  https://t.me/grade11kw قىبة انحبدي عشز األدبي

  مجمىعت انصف انحبدي عشز األدبي

w-https://t.me/joinchat/EO3lbkGRXNzMj9dul6Td  

 

---------------- 

 انصف انثبوي عشز

  https://t.me/grade14kw قىبة انثبوي عشز انعهمي

 مجمىعت انصف انثبوي عشز انعهمي

joinchat/EO3lbkmR2I1tFvkIrQUBfghttps://t.me/  

 

  me/grade12kwhttps://t. األدبيقىبة انثبوي عشز 

 مجمىعت انصف انثبوي عشز األدبي

https://t.me/joinchat/EO3lbkO1483g3eu1tSA3sA  

---------------- 

 

 :انزيبضيبث نهصف األول

https://t.me/joinchat/HXIVQ00hxbaRoDvCDzLZ_A  

 :انزيبضيبث نهصف انثبوي

7w-https://t.me/joinchat/HXIVQ1KJxWoKeAbgcEd  

 :انزيبضيبث نهصف انثبنذ

https://t.me/joinchat/HXIVQ1RcSJ8KoTFzEceclg  

 :انزيبضيبث نهصف انزابع

https://t.me/joinchat/HXIVQ1O6Hx6DQqXP34_lBA  

 :انزيبضيبث نهصف انخبمس

https://t.me/joinchat/HXIVQ0uGo6YEsqso4UEEIw  

 :انزيبضيبث نهصف انسبدس

D0deiN_UbA-https://t.me/joinchat/HXIVQ02F_DW  
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 :انزيبضيبث نهصف انسببع

https://t.me/joinchat/HXIVQ1c05LJeI4VwjTNJ8Q  

 

 :ثبمهانزيبضيبث نهصف ان

https://t.me/joinchat/HXIVQ0k944Uk1Ycxbbp1ZA  

 

 :انزيبضيبث نهصف انخبسع

https://t.me/joinchat/HXIVQ1iqxEoZYsR0iTbBTQ  

 

 :هصف انعبشزانزيبضيبث ن

https://t.me/joinchat/HXIVQ1iNEZaHdkFboG6iUg  

 

 :انزيبضيبث نهصف انحبدي عشز

https://t.me/joinchat/HXIVQ0UjIUkbSGxojYxPJw  

 

 :نزيبضيبث نهصف انثبوي عشزا

https://t.me/joinchat/HXIVQ0uqsY_YMMh8btEcHg  

__________________________________________________________ 

  يسعذوب حىاصهكم واوضمبمكم وانزد عهي

  ✍  اسئهخكم واسخفسبركم

 انخعهيميت  مجمىعبث انمىبطق  صم عهينهخىا

 

 حعهيم خبص 

https://t.me/joinchat/HXIVQ1NrHps4NK6mkevsAg  

 مىطقت انجهزاء انخعهيميت

chat/HXIVQ1K_i3MEgxzepOKCfghttps://t.me/join  

 مىطقت األحمذي انخعهيميت

https://t.me/joinchat/HXIVQ01PTXJe8Qk0pjOFng  

 مىطقت انفزواويت انخعهيميت

FdvDdQ-.me/joinchat/HXIVQ1MVfo8_Y5ghttps://t  

 مىطقت مببرك انكبيز انخعهيميت

https://t.me/joinchat/HXIVQ0ee95Y392ZQfiNIEA  

 مىطقت حىني انخعهيميت

ttps://t.me/joinchat/HXIVQ014kAw_fvCs2Zp4Nwh  

 مىطقت انعبصمت انخعهيميت

https://t.me/joinchat/HXIVQ0W75IQkgZnGWGvA7Q  

  top مذرسىن في انكىيجtop قزوة

  نهخىاصم  وخبت مه كببر االسبحذة

 ✍ حكموانزد عهي اسخفسبرا

https://t.me/joinchat/HXIVQ1IagbL_kVF5QrDiDQ 
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