
 

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

   2016 – 2015من العام الدراسي  الثالثلفصل الدراسي ا امتحانمقررات 
 املتقدم - احلادي عشرلصف ا

 املوضوع الصفحة اجلزء الوحدة

 مادة / الرتبية اإلسالمية
 اإليمانية العقلية

 الثاني 

 النقد البناء 21 - 10

 السيرة والشخصيات

62 - 165 

 الحديث المتواتر واآلحاد

 (1ج النبوي في الدعوة )المنه

 (62-49سورة األحزاب، ) 

 اإلمام الشافعي

 (2المنهج النبوي في الدعوة )

 نفيسة العلوم

 اإلنسان والكون

 (72-63)  األحزاب، سورة

 آداب التعامل مع غير المسلمين في السلم

 منهج اإلسالم في الحفاظ على البيئة

 ربيةمادة / اللغة الع

 األول الثالثة

 قرآن كريم/ مكانة العقل. 165-166

191-209 
 النحو: اسم اآللة.

 العروض: بحر الرمل.

 الرابعة

 الثاني

 شعر حديث: قصيدة العودة. 13-19

 البالغة: الكناية. 50-57

 القصة القصيرة. 68-75

 الخامسة

91-125 

 المقامات )المقامة البغدادية(

 والصرف )الصفة المشبهة+ صيغ المبالغة( النحو

 البالغة: التورية.

129-142 
 عليا تحقق السعادة )مقالة(. لمث

 النص التأملي.

 165-149 السادسة
 شعر جاهلي: من صور المرأة في الشعر الجاهلي.

 النحو والصرف: النسب.
 

 

 

 



 

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

   2016 – 2015لدراسي من العام ا الثالثلفصل الدراسي ا امتحانمقررات 
 املتقدم -احلادي عشر الصف 

 املوضوع الصفحة اجلزء الوحدة

 األحياءمادة / 

 2 -الخامسة 

 الثاني

 يروساتفتضاعف ال 66 -63

 تصنيف البكتيريا  79 -75 1 –السادسة 

 تصنيف الفطريات  122-119 2 -الثامنة 

5 - 4التاسعة   143- 150 
 السوق

 األوراق

3 - 2 – 1لعاشرة ا  154 – 168  

 دورة حياة النبات

 التكاثر الجنسي في النباتات الزهرية 

 واالنتشارالتوزع 

 الهرمونات النباتية   176 – 172  1 – 11الحادي عشر 

 مادة / الرياضيات

 الخامسة :

 الجبر المتقطع

 الثاني

 

 

4 - 19 
 والتوافيق  والتباديل العد مبدأ

 نظرية ذات الحدين

 السابعة :

 123 - 103 تطبيقات على حساب المثلثات

 حل المعادالت المثلثية

 متطابقات المجموع والفرق

 ضعف الزاوية والنصف  متطابقات 

 الثامنة :

 االعداد المركبة
 مقياس وسعة العدد المركب 150 - 141

 الصورة القطبية للعدد المركب ونظرية ديموافر

 التاسعة : 

 الهندسة الفراغية
161 - 185 

 توازي المستقيمات وتعامدها مع المستويات في الفضاء

 المجسمات االسطوانية : المنشور واالسطوانة

 المجسمات المخروطية : الهرم والمخروط

 الكرة والقطوع

 مادة / الفيزياء

  5الفصل 

 كمية الحركة والتصادمات   

- 

170- 183 
 كمية الحركة والدفع  ( 1-5القسم )

 حفظ كمية الحركة ( 2-5القسم )

  7الفصل 

 االهتزازات والموجات    
 جميع موضوعات الفصل 277 -245

  8الفصل 

 الصوت
280-292 

 الموجات الصوتية( 1-8القسم )

 شدة الصوت و الرنين( 2-8القسم )



 

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

 

   2016 – 2015ن العام الدراسي م الثالثلفصل الدراسي ا امتحانمقررات 
 املتقدم -احلادي عشر الصف 

 املوضوع الصفحة اجلزء الوحدة

 مادة / الكيمياء

 (3 – 2) الثالث

 الحسابات الكيميائية

 الثاني

81- 91 
 ) المثالية ( الحسابات الكيميائية النظرية

 المئوية للمردود المتفاعالت المحددة والنسبة

 ( 1)  الرابع

 خصائص الفيزيائية للغازاتال
 نظرية الحركة الجزيئية 112 - 109

 (2 – 1) الخامس

 التركيب الجزيئي للغازات

 للغازات الكتلة –عالقات الحجم  143 – 139

 قانون الغاز المثالي 151 – 145

 (4 – 3 – 1) السادس

 السوائل والمواد الصلبة

 السوائل 170 – 167

 لةتغير الحا 184 - 176

 الماء 188 - 186
 


