
 

 2016 – 2015من العام الدراسي  لثلفصل الدراسي الثاا امتحانمقررات 
  املتقدم - العاشر الصف

   2016 – 2015من العام الدراسي  الثالثلفصل الدراسي ا امتحانمقررات 
 املتقدم - العاشرلصف ا

 املوضوع الصفحة اجلزء الوحدة

 مادة / الرتبية اإلسالمية

 الرابعة

 الثاني 

18 - 31 
 تدوين السنة

 العفة

 رعاية الرسول صلى هللا عليه وسلم ألهله ولبيته 49 - 42

 الخامسة

52 - 111 

 موسى نبي هللا عليه السالم

 جهود العلماء في حفظ السنة

 اإليمان بالغيب

 طاعة ولي األمر

 السادسة

 ذو القرنين الرجل الصالح

 التسامح

 (1الجهاد في سبيل هللا )

 مادة / اللغة العربية

 األول الثالثة
145-149 

 البالغة: االستعارة المكنية.

 لعروض: البحر المتقارب.ا

 النحو: تثنية االسم المقصور والممدود والمنقوص. 159-161

 الرابعة

 الثاني

36- 49 
 نص أدبي: شبابنا ثروة إماراتنا.

 النحو: أسلوب اإلغراء والتحذير.

 الخامسة
74-107 

 (1النحو: الضمائر)

 نص أدبي: قصيدة هذه خشبة.

 البالغة: المقابلة.

 العروض: بحر الرجز.

 نص أدبي: القناديل الخالدة.

 الكتابة: كتابة النشرات. 122-129

 السادسة
131-153 

 نص معلوماتي: عوامل شفائك الكامنة في جسمك.

 نص أدبي: قصيدة )وصية أب(.

 النحو: إسناد األفعال إلى الضمائر ) الفعل الصحيح(.

 ية الشيخ والبحر.نص أدبي: روا 158-164
 

 



 

 2016 – 2015من العام الدراسي  لثلفصل الدراسي الثاا امتحانمقررات 
  املتقدم - العاشر الصف

   2016 – 2015من العام الدراسي  الثالثلفصل الدراسي ا امتحانمقررات 
 املتقدم -العاشر الصف 

 املوضوع الصفحة الفصل الوحدة

 الفيزياءمادة / 

 3الفصل 
 القوى في بعد واحد

 استخدام قوانين نيوتن  3-3القسم  36- 30 الثاني

  4الفصل 
 ميكانيكا الموائع

 الثالث

 حركة الموائع  3-4القسم  79 -70

  6الفصل 
انكسار الضوء  والعدسات 

 الرقيقة

 انكسار الضوء   1-6القسم  36-51

 العدسات الرقيقة   2-6القسم  52-66

 مادة / الرياضيات

 الرابعة 
 المتتاليات واألعداد المركبة

 الثاني

 المتتاليات الهندسية 30 -19

 على االعداد المركبة العمليات 55 -43

 الخامسة

 الهندسة
174- 199 

 هندسة الفضاء  5-8

 المستقيمات والمستويات في الفضاء  5-9

 السادسة

 النسب المثلثية وتطبيقاتها

 الثالث

 حل المثلث القائم  6-1 18 -6

 دائرة الوحدة  6-3 39 -30

 قانون جيوب التمام  6-6   73 -63

 السابعة
 اتالمصفوف

102- 153 

 جمع المصفوفات وطرحها  7-2

 ضرب المصفوفات  7-3

 المحددات وقاعدة كريمر  7-4

 النظير الضربي للمصفوفة  7-5

 مادة / الكيمياء

 الرابع
 الصيغ الكيميائية 

 الثاني
 الصيغ والنسبة المئوية للتركيب  1القسم  56 -45

 الصيغة الجزيئية /الصيغة األولية   2القسم  66 - 57

 الخامس
 التفاعالت الكيميائية

 الثالث

 وصف التفاعالت الكيميائية  1القسم  13 - 3

 أنواع التفاعالت الكيميائية  2القسم  24 – 14

 السادس
 الكيمياء النووية 

 النواة  1القسم  64 – 55

 واإلشعاع النووي االنحالل االشعاعي  2القسم  74 - 65
 


