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 الثالثالدراسي نهاية الفصل امتحان مقررات 

 ( العلمي عشر الحاديللصف )   2015 – 2014من العام الدراسي 

الما

 دة
 الموضوع الجزء الوحدة

 الموجهات العامة

ة
مي

لا
س

لإ
 ا
ة
بي

تر
ال

 

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
لل

ا
 

 

 الوحدة الثالثة
 مكانة العقل

 األول

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

 المفاهيم اللغوية: العروض : بحر الرمل 

 الكتابية :كتابة رسالة رسمية . : المهارات اللغوية

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   

غ المفاهيم اللغوية، النحو والصرف: الصفة المشبهة  صي
 المبالغة .

 المفاهيم اللغوية ، البالغة: التورية.

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

 الوحدة السادسة
 شقائق الرجال
 الجزء الثاني

 التصغير،   باللغوية، النحو والصرف :النس المفاهيم

 المفاهيم اللغوية، العروض :البحر الخفيف

 مهارات لغوية : الكتابية: المقال.
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 الثالث الدراسي الفصل نهاية امتحانتابع / 

 الموجهات العامة الموضوع الجزء الوحدة المادة

ة
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ة 

غ
لل

ا
 

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 … 

ت
يا

ض
يا

لر
 ا

االسية  الدوال  4

 والدوال اللوغاريتمية
 اللوغاريتمات الطبيعية( 4-6) االول

 اعتماد الطبعة

 2014 – 2015  

 المتقطع الجبر  5

 الثاني

 نظرية ذات الحدين( 2-5)

 قانون جيب التمام( 6-4) حساب المثلثات 6

 ةالسابع
 حساب على تطبيقات

 المثلثات

 ( إثبات صحة المتطابقات المثلثية2-7)

 ( حل المعادالت المثلثية3-7)

 (متطابقات المجموع والفرق4-7)

 ( متطابقات ضعف الزاوية ونصفها5-7)

 الثامنة
 الهندسة الفراغية

توازي المستقيمات وتعامدها مع ( 2-8)

 المستويات في الفضاء

 المجسمات األسطوانية :(3-8)

 )المنشور واألسطوانة (
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 الثالث الدراسي الفصل نهاية امتحانتابع / 

 الموجهات العامة الموضوع القسم الوحدة المادة

اء
زي

في
ال

 

الحركة الدورانية  3 
 وقانون الجاذ بية

 العزم واالتزان الدوراني    3-4

 اعتماد الطبعة

2014 – 2015 

4 
 شغل والطاقةال

 حفظ الطاقة   4-3

كمية الحركة  5  
 والتصادمات

 حفظ كمية الحركة   5-2

الحرارة  6
 والديناميكا الحرارية

 المادة التغير في حالةوالحرارة  6-2

االهتزازات  7  
 والموجات

 الحركة التوافقية البسيطة 7-1

 الصوت 8  

 الموجات الصوتية   8-1

 وت و الرنينشدة الص 8-2

اء
مي

كي
ال

 

الثالث الفصل  
3-2  الحسابات الكيميائية النظرية 

 ) المثالية (.

3-3  
 المتفاعالت المحددة

 )حساب الفائض و المحدد (.

 الفصل الرابع
4-1  نظرية الحركة الجزيئية للمواد. 

4- 3  القانون العام للغازات. 

 الفصل الخامس

5-1 
5-2 
5-4 

 الكتلة للغازات - عالقات الحجم
 قانون الغاز المثالي
 التدفق و االنتشار

 تغير الحالة 3-6 الفصل السادس
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