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 (   العاشرالصف )    - 2016 – 2015المتحان الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 

 

 واجلمعيات النسائية والتنمية األسرية والدراسة املنزلية تعليم الكبار مقررات 
 (  العاشر   ) الصف - 2016 – 2015من العام الدراسي  الثالثالدراسي  متحان الفصلال

 املوضوع الصفحة اجلزء الوحدة املادة

ية
الم

س
إل
 ا
ية

رب
الت

 

 األول الثالثة
96- 103  السنة النبوية 

104-111  آداب اللباس 

 الرابعة

 الثاني

24-31  العفة 

59-52 الخامسة  موسى نبي هللا عليه السالم 

74-81  طاعة ولي األمر 

 السادسة
84-91  ذو القرنين 

92-101  التسامح 

122-127  الشيخ أحمد بن عبد العزيز مبارك 

ية
رب

لع
 ا
غة

الل
 

 ت لغوية.الدرس الثاني: إضاءا 152-145 األول الثالثة

 الرابعة

 الثاني

36- 49 
الدرس الثالث: نص أدبي: شبابنا ثروة إماراتنا+ 

 إضاءات لغوية.

 الدرس الخامس: كتابة الرسائل والوثائق الرسمية. 56-64

 الخامسة

74-81 
 الدرس األول: إضاءات لغوية، النحو:

 (1الضمائر)

 الدرس الثاني: إضاءات لغوية ) بالغة( 92-100

 الدرس الخامس: كتابة النشرات. 122-128

 السادسة
132-144 

الدرس األول: نص معلوماتي: عوامل شفائك 
 + إضاءات لغوية: الكامنة في جسمك

 إسناد األفعال إلى األفعال ) الفعل الصحيح(

144-157 
الدرس الثاني: نص أدبي: قصيدة ) وصية أب (+ 

 ) البالغة(. إضاءات لغوية

لع
ا

وم
ل

 

8  
 الثاني

 الترابط الكيميائي 51 -35

 الصيغ الكيميائية 136 -115 10

12 

 الثالث

 الحركة في بعد واحد 24 - 2

 قوانين نيوتن للحركة 55 - 42 13

 ميكانيكا الموائع 76- 67 14
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 تعليم الكبار واجلمعيات النسائية والتنمية األسرية والدراسة املنزلية مقررات 
 (العاشر     الصف ) - 2016 – 2015من العام الدراسي  الثالثالدراسي  ان الفصلمتحال

 املوضوع الصفحة اجلزء الوحدة املادة

ات
ضي

ريا
ال

 

 الرابعة
 

 الثاني

 27ــ 6
 المتتاليات والمتتاليات الحسابية

 المتتالية الهندسية

 الخامسة

 104ـــ  81
 خطوط تقطع الدائرة

 وتارهاأرة وأقواس الدائ

 123ـــ  115

 

 الزوايا المحيطية

 معادلة الدائرة

 السادسة
 

 الثالث

 حل المثلث القائم 17ــ  6

 75ـــ  60 السابعة

 المصفوفات 

 جمع المصفوفات
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 املوهجات العامة املوضوع الوحدة املادة

زيية
جنل

الإ
ة 

للغ
ا

 

4 Food for Thought 

Skill-based Short Test: 

I. Reading (30 Marks): 

1 Text of 350 – 400 words (Procedural or Narrative)/ 

15  Items
1
: 

 12 Reading Comprehension: 

 10 Selected Response 

 2 Constructed Response: 

 3 Vocabulary: 

 3 Selected Response 

II. Vocabulary (20 Marks): 

 10  Discrete items 

 5 Selected Response 

 5 Filling-in 

(Units 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 Wordlists)  

III. Grammar (20 Marks): 

 10  Discrete items 

 5 Selected Response 

 5 Rewriting Items 

(Units 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 Grammar Items)  

IV. Functional Writing (10 Marks): 

 1 task of 40 – 60 words (Invitation) 

V. Writing (20 Marks): 

 1 Essay of 150 words (Compare & Contrast, For or 

Against, Opinion or Report) 

5 Learning for Life 

6 Appliance of Science 

7 Game on! 

8 Art Attack 

9 Shop until you drop 

 

 

                                                           
1
 See attached Specification Table 
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 الدراسة املنزلية مقررات 
 (العاشر     الصف ) - 2016 – 2015من العام الدراسي  الثالثالدراسي  متحان الفصلال

 املالحظات ملوضوعا الصفحة الوحدة املادة

ية
ع امت

الاج
ت 

سا
دلرا

ا
 

 الثالثة
30 – 41  الدرس الثالث 

 مقرر
 الدراسات االجتماعية

 خاص 
 بالدراسات املنزلية فقط  

54 – 65  الدرس الخامس 

104 – 96 الرابعة  الدرس الرابع 

 الخامسة
118 – 129  الدرس الثاني 

154 – 165  الدرس الخامس 

187 - 178 السادسة  الدرس الثاني 

 


