
 

 لثالثا للصف الثانيللفصل الدراسي   الثانيمقررات االمتحان املركزي القصري 

 )املركزي( الثانيالقصري  االختبارمقررات  
 الثانيلفصل الدراسي  ا

 2015 - 2014للعام الدراسي 

 الثــــــالث                                                                   الصف

 املوجهات العامة املوضوع الصفحة الوحدة املادة
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 اإل
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لرت
 ا

 الرابعة

 المجتمع حياة التعاون 12إلى  10من
 االختبار مقرر في ترد لم التي الموضوعات-

 تقييمها يتم  المستهدفة المواد في الثاني القصير
 .األخرى المستمر التقويم أدوات خالل من
 
 النسخة هي االختبارات لوضع المعتمدة الكتب -

 ( . 2015-2014)   طبعة الجديدة

 . القيم منظومة االختبارية المفردات تتضمن -

 العاديات سورة 29إلى  23من 

 الصوم 32|إلى  31من 
 الخلق حسن 42إلى  39من 

 جارا   وسلم عليه اهلل صلى الرسول 53إلى  49من 
 الكريم القرآن ترتيل فضل 59

 

غة 
الل

بية
لعر

ا
 

 الرابعة
 الصدق منجاة

 14إلى  8من 
 23إلى 19من 
 35إلى  34من 

قصة :وعادت إلى هيفاء السعادة/يفهم 
ويحدد  مضمون القصة ويحدد الصراع

 الترادف والتضاد)كتاب معارف لغتي(

الموضوعات التي لم ترد في مقرر االختبار -
القصير الثاني في المواد المستهدفة  يتم تقييمها 

 .خالل أدوات التقويم المستمر األخرىمن 
 
 النسخة هي االختبارات لوضع المعتمدة الكتب-

 ( . 2015-2014)   طبعة الجديدة

 

 28إلى  26من 
 الفعل الماضي في حالي التذكير والتأنيث

 )كتاب معارف لغتي(

 44إلى 38من 

مع  الالم الشمسية والقمرية /يصل )أل(
 المسبوقة بكلمات الحروف الشمسية والقمرية

 )كتاب معارف لغتي(

 ث-ت -الحروف المتشابهة رسما  ب  48،49

 27إلى 23من 
 األخالق الحميدة/ اإليقاع اللفظي

 مهارات لغتي( )كتاب

 31إلى 28من 

 
 مهارات لغتي( )كتاب كتابة جمل مقفاة
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 7الوحدة  
     + 

 8الوحدة 

 

 7إلى  6من 
استكشاف القسمة كعملية تشكيل مجموعات 

 متكافئة

الموضوعات التي لم ترد في مقرر االختبار  -

القصير الثاني في المواد المستهدفة  يتم تقييمها 
 من خالل أدوات التقويم المستمر األخرى

 

 2015-2014 الكتاب بطبعة االلتزام -

 
 للدروس المرافق التمارين بكتاب االلتزام -

 المذكورة

 
 درسية حصة) لإلجابة المحدد الزمن مراعاة-

 ( واحدة

 الصفحات 
الى  10من 

13 
 (  2)الجزء 

15-1) والقسمة الضرب بين الربط (  

 

2 على القسمة (2-15)  

 

5 على القسمة (3-15)  

 (15-4).4 و 3 على القسمة

إلى  16من 
19 

 (16-1)7 و 6 على القسمة

 (16-2).9 و 8 على القسمة

 واالعداد الزوجية االعداد استكشاف
 .  (16-3)الفردية

 30إلى 26من
إلى  32+ من 

34 

 واالشكال المجسمات استكشاف
 (17-2).الهندسية

 .(17-3) مستقيمة وقطع مستقيمات

 (17-5). والتدوير والطي االزاحة استكشاف

 (17-6)التناظر استكشاف

إلى  36من 

38 

 . ( 18-1)المحيط استكشاف

 . (18-2)المساحة استكشاف

 (3-18) االحداثيات شبكة
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