
 

 األدبي/  عشر الثاني للصف الثانيللفصل الدراسي    الثانيمقررات االمتحان املركزي القصري 

  الثانيلفصل الدراسي  ل  الثانياالمتحان املركزي القصري  مقررات 

 2015 - 2014للعام الدراسي 

  االدبي/  عشر الثاني الصف

 املوجهات العامة املوضوع الصفحة الوحدة املادة

مية
سال

 اإل
بية

لرت
 ا

 الرابع المحور

 

 العقلية اإليمانية

فقرة 12-10عدد فقرات االختبار من  - السنن الشرطية في السنة النبوية 17 -  8 . 
يشتمل االختبار على سؤال من النصوص  -

 .القرآنية
ال  يشتمل االختبار على سؤال أحكام تجويد -

20درجات من  3 درجتهتتعدى   
2014/2015طبعة  اعتماد -  

 االتباع والتقليد  27 – 18

38 - 45 
 الزواج طريق االستعفاف

 (34-23اآليات  -)سورة النور

 المنهج القرآني في محاجة المشركين 56 - 46  

بية
لعر

غة ا
الل

 

 الرابعة

 نص قرآني -العدل في اإلسالم  14 - 11

االلتزام بنواتج التعلم والتدرج في مهارات  -

 التفكير

 

2014/2015طبعة  اعتماد -  

 جحا وفيل تيمورلنك 22 - 15

 المضارع المجزوم بجواب الطلب 28 - 25

 بالغة -أسلوب الطلب  35 -29

 مقال -اعرف نفسك  48 - 43

 مهارات كتابية -أدوات الّربط  61 - 49

 السيرة الذاتية 66 - 63

زية
جنلي

 اإل
لغة

ال
 

 المهارة

------ 
5 Discrete Grammar items 

(Term Items) 

- (Applying) 

Use target grammar items. 

- (Applying, Analyzing, Evaluating 

& Creating) 

- Writing sentences using relevant 

content (2 pictures) based on 

appropriate vocabulary and 

grammar. 

- Writing an essay of 200 words on a 

given prompt using guide data, 

points or ideas relying on content, 

vocs., gram., organization and 

mechanics of writing. 

Grammar 

Writing ------ 
Sent.s 

1 Essay (12:200) 

صاد
القت

ا
 

 الرابعة

67-69 
االتحاد  -منطقة التجارة الحرة 

 الجمركي
 طبعة اعتماد -

2014/ 2015 

 من درس بكل الخاصة ميالتقو أسئلة -

 صفحة

82 - 84 

 السوق المشتركة 70-72
 السوق العربية المشتركة 73-74

 االتحاد األوربي  75-76
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 األدبيعشر /  الثاني  الصف

 املوضوع الصفحة الوحدة الكتاب املادة
املوجهات 

 العامة

لم 
ع

س
لنف

ا
 

 البرمجة اللغوية العصبية 91 - 83 الرابعة -

 طبعة اعتماد -

2014/ 2015 

التفكير لحل مهارة  -مهارة التفكير الناقد  -مهارات التفكير) تمهيد  111 - 101 الخامسة -

 المشكالت  (

ات
ضي

ريا
ال

 

 التكامل
 الفصل

 الثالث

 المحدد غير والتكامل المقابلة الدالة 3 – 1 80 - 71

 وخواصه المحدد التكامل 3 – 2  87 - 81

ياء
ألح

ا
 

 الغدة الكظرية حتى نهاية الفصل بدايةمن  83 -76 ةالثالث -

فيا
غرا

اجل
 

 الرابعة -

 ومصادر دراسة السكان في الوطن العربيأهمية  78 - 75

 نمو السكان في الوطن العربي 89 - 79

 توزيع السكان في الوطن العربي 93 - 90

يخ
تار

ال
 

 الثالثة -

      :  3الدرس 

98 - 101 

طنب ,)طنب الصغرىلثالث للجزر ااحتالل إيران رابعاً: قضية 

 التابعة لدولة اإلمارات العربية المتحدة (أبوموسى ,الكبرى

:     3الدرس 

102 - 103 
 :عالقات دولة اإلمارات العربية المتحدة الخارجية خامساً 

:         4الدرس 

105 - 124 

التاريخ الحديث والمعاصر لدول الخليج العربي وشبه الجزيرة 

 العربية

ياء
فيز

ال
 

- 

  )الليزر( كاملا  134 -123 الثامن

 146 - 137 التاسع

 النواتج المتعلقة بالفصل الثامن
 النشاط االشعاعي

 نواة الذرة
 استقرار النواة
 عمر النصف

 التأريخ بالنشاط اإلشعاعي
 تأثير اإلشعاع على االنسان
 النظائر المشعة صناعياا 

 


