
 

 2016 – 2015مقررات امتحان الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 
 ( السادس صف )ال

   2016 – 2015من العام الدراسي  الثالثلفصل الدراسي ا امتحانمقررات 
 ( السادس لصف )ا

 املوضوع الصفحة اجلزء الوحدة املادة
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 السيرة والشخصيات

 الثاني

58- 81 

 بناء المسجد النبوي

 المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار

 سورة الحشر. (21-18منزلة القرآن الكريم)

88- 111 

 غزوة بدر الكبرى

 غزوة أحد

 اإلمام مالك بن أنس رحمه هللا

 حساب العبد يوم القيامة :حديث شريف 118-127

 اإلنسان والكون

 حكم اإلقالب 130-133

 ( سورة الحشر.24-22أسماء هللا تعالى الحسنى ) 144-157

 حديث شريفالشكر والصبر :  166-173

بية
لعر

غة ا
الل

 

 الرابعة

 الثاني

48 - 60 
 شعر -منزلة العلماء  

 نحو -األعداد  

 الخامسة

81- 99 

 شعر -أنشودة الراعي  

 نحو - المفعول به 

 إمالء -همزة الوصل  

 الخاطرة –كي تبتسم الطبيعة   117 - 110

 نحو -فعل المبني للمجهول الفعل المبني للمعلوم وال 123 - 119

 الكتابة ) تعبير ( ) المقال (  139 -136

 السادسة

 القراءة المعلوماتية –قوافل الخير   149 -143

 نحو -نائب الفاعل   158-162

 

 

 



 

 2016 – 2015مقررات امتحان الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 
 ( السادس صف )ال

   2016 – 2015من العام الدراسي امتحان الفصل الدراسي الثالث مقررات 
 ( السادس الصف )

 املوضوع الصفحة جلزءا الوحدة املادة

وم
لعل

ا
 

الوحدة هـ :بنية  المادة 

 وخواصها

 الذرات والعناصر والمركبات 24ـه -2هـ الفصل األول

 خواص المادة وتغيراتها 42هـ-26هـ الفصل الثاني

 الوحدة و :

 الطاقة

 أشكال الطاقة 26و – 2و الفصل األول

 37و  –28و الفصل  الثاني

 كيف يستخدم اإلنسان الطاقة ؟

 الدرس األول فقط

 ) كيف يستخدم اإلنسان الوقود األحفوري (

ات
ضي

ريا
ال

 

 11الفصل 

 

 الدوائر

 173 -162 األول

 استكشاف النسبة التقريبية 11-1

 مساحة الدوائر . 11-2

 مساحة األشكال غير المنتظمة. 11-3

 :16الفصل 

 قسمة الكسور 

 الثاني

58- 69 

 قسمة عدد كلي على كسر. 16-1

 قسمة كسر على كسر آخر. 16-2

حل المعادالت الكسرية التي تشتمل على ضرب  16-3

 الكسور وقسمتها.

 : 21الفصل 

 النسبة المئوية
132-145 

 تعرف النسب المئوية وتقديرها. 21-1

 ربط النسب المئوية بالكسور والكسور العشرية. 21-2

 إيجاد النسبة المئوية من عدد. 21-3

 : 22الفصل 

 مساحة السطح والحجم
154-165 

 القوانين الجبرية لمساحة السطح. 22-1

 مساحة سطح االسطوانة. 22-2

 حساب الحجم. 22-3

 : 23الفصل 

 مقدمة االحتمال
174- 186 

 االحتمال. 23-1

 التوقع. 23-2

تحليل المسائل اللفظية: التحقق من  -لحل المسائ 23-3

 معقولية اإلجابة.

 النماذج الهندسية لالحتمال 23-4

 :24الفصل 

 العدالة 
188-194 

 الشجرة البيانية. 24-1

 عادلة أو غير عادلة. 24-2

 

  


