
 

 العلمي/  عشر الثاني للصف الثانيللفصل الدراسي    الثانيمقررات االمتحان املركزي القصري 

  الثانيلفصل الدراسي  ل  الثانياالمتحان املركزي القصري  مقررات 

 2015 - 2014للعام الدراسي 

 العلمي /  عشر الثاني الصف

 املوجهات العامة املوضوع الصفحة الوحدة املادة

مية
سال

 اإل
بية

لرت
 ا

 الرابع المحور

 

 العقلية اإليمانية

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

 .القرآنيةالنصوص 
 يشتمل االختبار على سؤال أحكام تجويد -

 20درجات من  3 درجتهال تتعدى 
 2014/2015طبعة  اعتماد -

 االتباع والتقليد  27 – 18

38 - 45 
 الزواج طريق االستعفاف 

 (34-23اآليات  -)سورة النور

  46 - 56 
المنهج القرآني في محاجة 

 المشركين

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
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 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) 

 



 

 العلمي/  عشر الثاني للصف الثانيللفصل الدراسي    الثانيمقررات االمتحان املركزي القصري 

  الثانيلفصل الدراسي  ل  الثانياالمتحان املركزي القصري  مقررات 

 2015 - 2014للعام الدراسي 

 العلميعشر /  الثاني  الصف

 املوضوع الصفحة الوحدة الكتاب املادة
املوجهات 

 العامة

ات
ضي

ريا
ال

 

 الثالثة الجزء األول
156 - 167 

 النمذجة واألوفقية

 )تطبيقات على القيم القصوى(

 (4 - 3) 

طبعة  اعتماد -

2014/2015 

 ( 3 - 5المعدالت المرتبطة   ) 177 -169

 ( 6 -1القطع المكافئ  )  133 -126 السادسة الجزء الثاني

جيا
ولو

جلي
ا

 

- 

 العمر النسبي

 

 المضاهـــــــــــــاة 93  -  91

 مبدأ عدم التوافق 95  -  93

تطور العمود 

 الجيولوجي

 العمود الجيولوجي 116 - 109

 حقب الحياة القديمة 120 - 117

ياء
يم

الك
 

- 

 طبيعة االتزان الكيميائي 191 - 185 7 – 1

 انزياح االتزان 200 - 194 7 – 2

3 - 7 201 - 208 
االتزان في محاليل األحماض 

 والقواعد واألمالح

ياء
ألح

ا
 

- 

 الفصل - األولى

 الخامس
94 - 102 

 الصماء الغدد جهاز
 ( 2-5 القسم)

 الفصل - األولى

 السادس
112- 124 

 األقسام التناسلي الجهاز

(6-1  )،  (6-2  )،  (6-3 ) 

ياء
فيز

ال
 

- 

 المغناطيسية الناتجة عن الكهرباء 137-153 5-3

 الكهربائية الناتجة عن المغناطيسية 178-189 6-1

 المولدات والمحوالت 190-200 6-2
 


