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أحكام اإلسالم 
 وآدابه

- 

 أدب الحوار

 اعتماد الطبعة

 2014 – 2015 

 (35-28ت أخالقية، سورة األحزاب )وصايا وتوجيها الهوية واالنتماء

 العقلية اإليمانية
 التفسير الفقهي والتفسير الموضوعي

 الحديث المتواتر وحديث اآلحاد

السيرة 
 والشخصيات

 (1المنهج النبوي في الدعوة )

 اإلمام الشافعي

 اإلنسان والكون

 (73-63سورة األحزاب، اآليات )

 في الحفاظ على البيئةمنهج اإلسالم 

 السنة مصدر التشريع

ة
بي

عر
ال
ة 

غ
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ا
 

 

 الوحدة الثالثة
 مكانة العقل

 األول

 المعارف األدبية : شعر حديث ، سفر أيوب لبدر شاكر السياب.

 المفاهيم اللغوية: العروض : بحر الرمل 

 المهارات اللغوية : الكتابية :كتابة رسالة رسمية .

ة الرابعةالوحد  
 وجدانيات

 الثاني

 مسرحية حرب البسوس لعليالمعارف األدبية :مسرحية ، 
 أحمد  باكثير.

 المفاهيم اللغوية ، البالغة: الكناية .

 الوحدة الخامسة
 مثل عليا

 الجزء الثاني

 المعارف األدبية : حديث شريف ، حسن اختيار الصديق .

ي.، فخر واعتزاز ، حاتم الطائالمعارف األدبية : شعر جاهلي   

يغ ص،  : الصفة المشبهة ، النحو والصرف المفاهيم اللغوية
 المبالغة.  

 المفاهيم اللغوية ، البالغة: التورية.

قالة(المهارات اللغوية: القرائية ، مثل عليا تحقق السعادة ) م  

 الوحدة السادسة
 شقائق الرجال
 الجزء الثاني

  التصغير،  بالنس(النحو والصرف  )اهيم اللغويةالمف

 المفاهيم اللغوية،العروض :البحر الخفيف

 مهارات لغوية : الكتابية: المقال.
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Unit 3 

 

Skill-based Exam: 

I. Reading : 

2 Texts of 250 – 300 words (Descriptive, 

Persuasive, Argumentative or Narrative): 

30 Items1: 

- 20 Reading Comprehension: 14 Selected 

Response & 6 Constructed Response Items 

- 10 Vocabulary: 10 Selected Response Items 

II. Writing : 

A. Sentence Writing Writing 5 Sentences (2 

simple and 3 Compound or Complex) about 2 

Pictures 

B. Essay Writing : Writing a 170-word Essay 

(Descriptive, Persuasive, Argumentative or 

Narrative) a 200-word Essay 

Natural 

Disasters 

Unit 4 Out of Control! 

Unit 5  
Let’s Debate! 

Unit 6 

I’ll Never 

Forget … 
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تطبيقات الرابع 
 مالية 

1 
( a1-4 ) تطبيقات على قراءة البيانات المالية واالقتصادية

 معدل التغير

 اعتماد الطبعة

 2014 – 2015  

تطبيقات الخامس 
 مالية 

2 

 االسهم والسندات( 1-5)

 السادس مبدأ العد

 االساسي للعدالمبدأ ( 1-6)

 ( التباديل2-6)

 ( التوافيق3-6)

 السابع
 االحتماالت

 ( الحادث3-7)

 ( االحتمال4-7)

 فرضيات االحتمال  وقوانينه( 5-7)
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