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

 املوضوع الصفحة اجلزء الوحدة املادة

مية
سال

 اإل
بية

لرت
ا

 

 األول أحكام اإلسالم وآدابه
(27-21ل قدوة للمسلمين ) األحزاب الرسو  119 - 112  

120-127  أدب الحوار 

 العقلية اإليمانية

 الثاني

32-41  إعجاز القرآن الكريم 

52 - 42 
 ما كان محمد أبا أحد من رجالكم 

 ( 48 – 36) األحزاب 

 السيرة والشخصيات
72-85  ( 1)    المنهج النبوي في الدعوة 

102-111 الشافعيمحمد بن إدريس    

 اإلنسان والكون
140-151  آداب التعامل مع غير المسلمين 

166-172  السنة مصدر التشريع 

بية
لعر

غة ا
الل

 

 األول الثالثة

167-175 
 معارف أدبية : شعر حديث: 
 سفر أيوب لبدر شاكر السياب.

 مفاهيم لغوية: النحو: اسم اآللة. 191-198

 روض: بحر الرمل.مفاهيم لغوية: الع 198-209

 الرابعة

 الثاني

 مفاهيم لغوية: البالغة: الكناية. 50-57

 مهارات قرائية: السيد غير موجود )قصة قصيرة( 60-68

 مهارات كتابية: القصة القصيرة. 68-75

 الخامسة

 معارف أدبية: المقامات )المقامة البغدادية( 91-105

105-120 
 والصرف مفاهيم لغوية: النحو 

 + صيغ المبالغة( )الصفة المشبهة

 مفاهيم لغوية: البالغة: التورية. 120-125

 السادسة
149-157 

 معاف أدبية: شعر جاهلي: 
 من صور المرأة في الشعر الجاهلي.

 مفاهيم لغوية: النحو والصرف: النسب. 157-165

وم
لعل

ا
 

11 
 2ج  الثاني

 ئصهاالحالة السائلة وخصا 218 - 215

 األحماض والقواعد واألمالح 256 -246 12

14 

 2الثالث ج 
 القوى في بعدين  322-338

 الشغل والطاقة والقدرة 369 -354 15

 االهتزازات والموجات 395 - 384 16
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 املوضوع الصفحة اجلزء الوحدة املادة

ات
ضي

ريا
ال

 

7 

 الثاني

 تطبيقات الدوال المثلثية  50ـــ  42

 قانون الجيب ـــ قانون جيب التمام

 جمع وضرب االعداد المركبة 74ـــ  68 8

9 
 

 101ــ  83

 توازي المستقيمات وتعامدها مع المستويات
 في الفضاء 

 المجسمات االسطوانية

 المجسمات المخروطية

زية
جنلي

 اإل
لغة

ال
 

 املوهجات العامة املوضوع الوحدة

3 Natural Disasters Skill-based Short Test: 

I. Reading (60 Marks): 

2 Texts of 400 – 450 words (Descriptive, 

Persuasive, Argumentative, Autobiography) / 15  

Items
1
each: 

-10 Reading Comprehension: 

    7 Selected Response   /     3 Constructed 

Response:  5 Vocabulary: /     5 Selected Response 

II. Writing (40 Marks):  4 Sentences: 

2 Simple and 3 Compound or Complex 

1. 1 Essay of 170 words (Descriptive, 

Persuasive, Argumentative, Autobiography) 

4 Out of Control! 

5 Let’s Debate! 

6 I’ll Never Forget … 

 

 

 

 

                                                           
1
 See attached Specification Table! 
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 الدراسة املنزلية مقررات 
 (احلادي عشر     الصف ) - 2016 – 2015من العام الدراسي  الثالثالدراسي  متحان الفصلال
 املالحظات املوضوع الصفحة الوحدة املادة

ية
ع امت

الاج
ت 

سا
دلرا

ا
 

 الثالثة
10 – 19  الدرس األول 

 مقرر
 الدراسات االجتماعية

 خاص 
 بالدراسات املنزلية فقط  

28 – 39  الدرس الثالث 

95 – 88 الرابعة  الدرس الرابع 

 الخامسة

108 – 115  الدرس الثاني 

126 – 133 الرابعالدرس    

134 – 143  الدرس الخامس 

165 - 156 الثالثة  الدرس الثاني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


