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  الثانيلفصل الدراسي  ل  الثانياالمتحان املركزي القصري  مقررات 

 2015 - 2014للعام الدراسي 

 / العلمي احلادي عشر الصف

 املوجهات العامة املوضوع الصفحة الوحدة املادة

مية
سال

 اإل
بية

لرت
 ا

كتاب الجزء األول 

  الهوية واالنتماء
 األقليات المسلمة  178 - 168

 اعتماد الطبعة

 2014 - 2015 
كتاب الجزء الثاني 

  العقلية اإليمانية

 النقد البناء  19 - 8

20 - 29  
التفسير الفقهي والتفسير 

 الموضوعي

 إعجاز القرآن الكريم  39 - 30

40 - 50  

اآليات  سورة األحزاب،

+ أحكام  (36-48)

 التجويد

بية
لعر

غة ا
الل

 

 الرابعة

 وجدانيات
11 - 52 

المعارف األدبية  

 المفاهيم اللغوية 

 اعتماد الطبعة

 2014 - 2015 

زية
جنلي

 اإل
لغة

ال
 

Units 

 3 or 4  

 

------------- 

writing an essay 

of about 170 

words on  

10 marks to be given 

on 5 main areas 

Units 

3 + 4 

---------------- 

Writing 5 

sentences , 2 

simple , 1 

compound, based 

on pictures 

5 marks ,( 3 marks for 

simple, 2 marks for 

compound 

---------------- 

five MC  items 

with 4 options 

covering  

1 mark each 
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  الثانيلفصل الدراسي  ل  الثانياالمتحان املركزي القصري  مقررات 

 2015 - 2014للعام الدراسي 

 احلادي عشر / العلمي الصف

 الوحدة املادة
/ الصفحة
 القسم 

 املوضوع
 املوجهات العامة

ياء
يم

الك
 

 الفصل الرابع 

 114من 

  132إلى 

 

-4القسم 

/ القسم  2

4-3 

الخصائص الفيزيائية 

 للغازات

 اعتماد الطبعة

2014 - 2015 
كتاب الطالب الجزء األول و  -

 الثاني + كتاب التمارين 

االنشطة والتجارب كتاب  –

 العملية الجزء الثاني 

ات
ضي

ريا
ال

 

 الخامسة

 الجبر المتقطع
 االحتمال 32 - 20

 اعتماد الطبعة

 السادسة 2015 - 2014

 حساب المثلثات

38 - 55 

التمثيل البياني للدوال 

)الجيب ،جيب التمام 

 ،الظل (

 تطبيقات الدوال المثلثية 64 - 56

 قانون الجيب 76 - 66

ياء
فيز

ال
 

  4الفصل 

 الشغل والطاقة 

 الشغل 4-1

  :جميع أوعية المنهاج المرجعية
 كتاب المعلم   -
 كتاب الطالب -
كتاب التمارين واألنشطة  -
 طبعة التجارب العمليةو
 م2015 -2014 

 الطاقة 4-2

 حفظ الطاقة 4-3

 القدرة 4-4

 5  الفصل

 الحركة كمية

 والتصادمات

 كمية الحركة والدفع 5-1

 


