
 

 ة والتنمية األسرية والدراسة املنزلية مقررات تعليم الكبار واجلمعيات النسائي
 (   التاسعالصف )    - 2016 – 2015المتحان الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 

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

 املوضوع الصفحة اجلزء الوحدة املادة
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الم

س
إل
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الت

 

 أحكام اإلسالم وآدابه

 األول

 آداب الدعاء 127-118

 الهوية االنتماء
 مشكلة الفقر في العام اإلسالمي 148-158

( 32 – 20( سورة يس )  2قصة أهل القرية )  160-168  

 العقلية اإليمانية

 الثاني

 المسؤولية والمحاسبة 12-25

 من أدلة وحدانية هللا تعالى 54-61

 السيرة والشخصيات
 معلماً ومربياً  الرسول  64-75

 سعيد بن جبير  84-93

 أم عمار رضي هللا عنها 104-111

 145-138 اإلنسان والكون
 إقامة األدلة على البعث والنشور

( 83 - 71سورة يس )    

ية
رب

لع
 ا
غة

الل
 

 األول الثالثة
 الدرس الثالث: خطر يهدد كوكبنا 1157-166

 الدرس الثامن: التقديم والتأخير 200 -1197

 الرابعة

 ثانيال

 الدرس الثاني: اللغة العربية تعاتب أبناءها 17-29

 الدرس الخامس: أحكام العدد 62 -49

 الدرس الثامن: الطباق 82 -79

 الدرس التاسع: المقال التحليلي 83-90

 الخامسة

 الدرس الثاني: سواحل المجد 99-109

 الدرس السادس : زهد عمر وتقواه 143 - 131

 الدرس السابع: األسماء الخمسة 145-150

 الدرس الثامن: المقابلة 151-154

 الدرس التاسع: المقال اإلقناعي 155-160

 السادسة
 الدرس الثالث: مدينة مصدر الطاقة النظيفة 183-192

 المفعول معه 197-200

وم
عل

ال
 

 الوحدة د

 الفلك

 الثاني

 اتالنجوم والمجر 8الفصل   161 -146

 المجموعة الشمسية  9الفصل  175 -162

 هـالوحدة 

 الشغل واآلالت والطاقة
 الطاقة 11الفصل  217 -202

 و ةالوحد

 تفاعالت المادة
 المركبات الكيميائية 13الفصل  255 -238
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 (   التاسعالصف )    - 2016 – 2015المتحان الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 

 

 تعليم الكبار واجلمعيات النسائية والتنمية األسرية والدراسة املنزلية مقررات 
 (   التاسع   الصف ) - 2016 – 2015من العام الدراسي  الثالثالدراسي  لمتحان الفصال

 املوضوع الصفحة اجلزء الوحدة املادة

ت
يا
ض

يا
ر
ال

 

 الثامنة

 الثاني 

 61ـــ  45

 تجميع الحدود وإخراج العامل المشترك

 التحليل الى عوامل اولية

 تحليل المقدار الثالثي

 التاسعة
 

 حل معادلتين ذات متغيرين جبريا 74ـــ  69

 126ــ 133 العاشرة
 الزوايا والمضلعات

 نظريات الدائرة

 الحادية عشر
 

 المساحات السطحية للهرم والمخروط  142ــ 137

 152ــ 145
 حجم الهرم والمخروط

 الكرة
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 ة والدراسة املنزلية تعليم الكبار واجلمعيات النسائية والتنمية األسريمقررات 
 (  التاسع   الصف ) - 2016 – 2015من العام الدراسي  الثالثالدراسي  الفصل متحانال

 املوهجات العامة املوضوع الوحدة املادة
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3 Work and Business 

Skill-based Short Test: 

See Grade 9 Marking Scheme / 

Specification Table! 

4 Science and Nature 

5 The Physical World 

6 Safety 

 

 الدراسة املنزلية مقررات 
 (التاسع     الصف ) - 2016 – 2015من العام الدراسي  الثالثالدراسي  متحان الفصلال

 املالحظات املوضوع الصفحة الوحدة املادة

رخي
لتا

ا
 

 الثانية
58 – 70  الدرس األول 

 مقرر
  التاريخ
 خاص 

 بالدراسات املنزلية فقط 

83 - 88  الدرس الرابع 

 الثالثة

104 – 109  الدرس األول 

118 – 125  الدرس الرابع 

133 – 138  الدرس السادس 
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 الدراسة املنزلية مقررات 
 (التاسع     الصف ) - 2016 – 2015من العام الدراسي  الثالثالدراسي  متحان الفصلال

 املالحظات املوضوع الصفحة دةالوح املادة

فيا
غرا

اجل
 

 الثانية

55 – 57  الدرس األول 

 مقرر
 اجلغرافيا  

 والرتبية الوطنية
 خاص 

 بالدراسات املنزلية فقط  

67 – 73  الدرس الثالث 

75 – 81  الدرس الرابع 

 الثالثة
101 – 103  الدرس األول 

119 – 130  الدرس الثالث 

طني
الو

ة 
بي رت

ال
 ة

 الثانية

48 – 54  الدرس األول 

62 – 65  الدرس الثالث 

66 – 72  الدرس الرابع 

 الثالثة
98 – 104  الدرس الثاني 

105 – 111  الدرس الثالث 

 الرابعة
124 – 128  الدرس الثاني 

129 - 134  الدرس الثالث 

 


