
 

 مقررات تعليم الكبار واجلمعيات النسائية والتنمية األسرية والدراسة املنزلية 
 ( الثامن  الصف )    - 2016 – 2015المتحان الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 

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

 املوضوع الصفحة اجلزء الوحدة املادة
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س
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رب
الت

 

 أحكام اإلسالم وآدابه

 األول

سقاءصالة االست 127 -122  

 الهوية االنتماء
156-164 

 سعة علم هللا تعالى وكمال قدرته 
( 22 – 16سورة ق )   

 ال تكن إمعة  ) حديث شريف ( 178-187

 العقلية اإليمانية

 الثاني

 اإليمان بالقضاء والقدر 12-23

 السيرة والشخصيات

 أبا وجدا    الرسول  64-71

 أبو ذر الغفاري  80-87

 التقرب إلى هللا تعالى ) حديث شريف ( 88-97

 اإلنسان والكون
 تكريم اإلنسان 106-117

( 45 – 36تحذير وتذكير سورة ق )  118-127  

ية
رب

لع
 ا
غة

الل
 

 األول الثالثة

 الدرس الثالث: الطاقة النظيفة 187 - 173

 الدرس السادس: العمل في تعاليم المصطفى 207 - 199

 الدرس الثامن: التشبيه البليغ 220 - 215

 الرابعة

 الثاني

 الدرس الثاني: الخليج العربي 27 - 17

 الدرس الثامن: االستعارة المكنية 73 - 69

 الدرس التاسع: المقال التحليلي 78 - 75

 الخامسة

 الدرس الثاني: حنين 99 - 87

 قصةالدرس الثالث: تقنيات السرد في ال 116 - 101

 الدرس الخامس: االشتقاق 128 - 123

 الدرس السابع: اسم الفاعل 142 - 137

 الدرس التاسع: الرسالة الرسمية 155 - 151

 الدرس الخامس: اسم المفعول 195 - 191 السادسة

وم
عل

ال
 

 هـــالوحدة 

 الحركة والقوى
 الثاني

 ( المادة والحركة12) 251 -242

 ( القوى والحركة13) 283 -268

 والوحدة 

 تفاعالت المادة
 الثالث

 ( الترابط الكيميائي15) 319 -304

 ( التفاعالت الكيميائية16) 339 -322

 الوحدة ز  
 الموجات والصوت

 ( طاقة الموجات 17) 349 - 344
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 السابعة

 

  54ــــ 39
 مساحة متوازي االضالع ،محيط مثلث ومساحته

 الجذور التربيعية واألعداد غير النسبية

 نظرية فيثاغورس 62ـــــ  59

 104ـــــ  85 الثامنة

 االنماط والرسوم البيانية

 المتتاليات العددية

 األنماط والجداول

 قواعد الدالة

 التاسعة

 

 ايجاد ميل المستقيم 136 - 133

143 - 155 

 االزاحة

  التناظر الخطي واالنعكاس

 التناظر الدوراني والدوران
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زيية
جنل

الإ
ة 

للغ
 ا

3 Nature 

Skill-based Short Test: 

See Grade 8 Marking Scheme / 

Specification Table! 

4 Jobs and Interests 

5 Culture and Civilization 

6 Nutrition and Health 

 

 الدراسة املنزلية مقررات 
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 املالحظات وضوعامل الصفحة الوحدة املادة

رخي
لتا

ا
 

 الثانية
49 – 52  الدرس األول 

 مقرر
  التاريخ
 خاص 

بالدراسات املنزلية 
 فقط 

53 – 57  الدرس الثاني 
58 - 63  الدرس الثالث 

89 - 81 الثالثة  الدرس األول 

 الرابعة
117 - 125  

أواًل: الدرس األول:   
 المظاهر السياسية فقط

129 - 136  
أواًل:رس الثاني: الد  

المظاهر االقتصادية فقط   
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فيا
غرا

اجل
 

 الثانية

37 - 40  الدرس األول 

 مقرر
 اجلغرافيا  

 الوطنيةوالرتبية 
 خاص 

 بالدراسات املنزلية فقط  

41 - 46  الدرس الثاني 

59 - 62  الدرس الخامس 

 الثالثة

69 - 72  الدرس األول 

79 - 82  الدرس الرابع 

95 - 100  الدرس السابع 

ية
طن

الو
ة 

بي رت
ال

 

40 – 33 الثانية  الدرس األول 

 الثالثة
49 – 53  الدرس األول 

65 - 67  الدرس الخامس 

 


