
 

 ( الأدبيالثاني عشر للصف )   2015 – 2014من العام الدراسي الثالث الدراسي مقررات امتحان نهاية الفصل 

 الثالثالدراسي نهاية الفصل امتحان مقررات 

 ( الأدبي الثاني عشرللصف )   2015 – 2014من العام الدراسي 

 الموجهات العامة الموضوع الجزء الوحدة المادة

ة
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لإ
 ا
ة
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ال

 

المحور 
الثالث:الهوية 

 واالنتماء

- 

 اللغة العربية

 اعتماد الطبعة

 2014 – 2015 

المحور 
لية الرابع:العق
 اإليمانية

 االتباع والتقليد

 المنهج القرآني في محاجة المشركين

 المحور الخامس: 
السيرة النبوية 
 والشخصيات

 هللا نور السموات واألرض 
 (45-35)سورة النور اآليات: 

 / عسكرياً  الرسول صلى هللا عليه وسلم قائدا سياسيا

 القائد محمد الفاتح

 مة محمد إقبالالعال

المحور السادس: 
 اإلنسان والكون

 آداب التعامل مع غير المسلمين في الحرب

  صلى هللا عليه وسلماألدب مع الرسول 
 (64-62) سورة النور: اآليات 

ة
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ال
ة 

غ
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ا
 

 

 الثالثة

- 

 عروض : البحر الطويل

 مهارات قرائية -تطوير أفكار الموضوع 

 الرابعة
 لمضارع المجزوم بجواب الطلبا

 مقال -اعرف نفسك 

 الخامسة

 نص شعري : نشيد الجبار

 أسلوب المدح والذم : نحو

 بحر الرجز

 أنشطة بالغية تعزيزية

 مهارات كتابية -المقال التحليلي 

 السادسة

 قصيدة إلليا أبي ماضي

 خاطرة -الصغير  الناشئ

 نحو -سلوب االستثناء أ

 مهارات كتابية -القصة القصيرة 
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 ( الأدبيالثاني عشر للصف )   2015 – 2014من العام الدراسي الثالث الدراسي مقررات امتحان نهاية الفصل 

 مقررات امتحان نهاية الفصل الدراسي الثالثتابع / 

 الموجهات العامة الموضوع الجزء الوحدة المادة
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Unit 3 

- 

Skill-based Exam: 

I. Reading : 

2 Texts of 250 – 300 words (Report, Compare 

and Contrast, Process or Argumentative): 

20 Items1: 

- 14 Reading Comprehension: 11 Selected 

Response & 3 Constructed Response Items 

- 6 Vocabulary: 6 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 200-word Essay 

(Report, Compare and Contrast, Process or 

Argumentative) a 200-word Essay  

Ancient Worlds 

Unit 4 
Who’s Smarter … 

Cats or Dogs? 

Unit 5 How to Make Really 

Interesting Things 

Unit 6 
Pro or Con? 

ت
يا

ض
يا

لر
ا

 

لثالفصل الثا  التكامل 

 3-2التكامل المحدد وخواصه 

 اعتماد الطبعة

 2014 – 2015 

مساحة منطقة محصورة بين منحنى دالة ومحور  
 3-3السينات 

عالفصل الراب  اإلحصاء 

4-1االرتباط       

 4-2معامل االرتباط  

4-4القيمة المعيارية       

 4-5التوزيع الطبيعي  

اء
حي

لأ
ا

 
 الثالث

جهاز 
الغدد 
 الصماء

 الغدة النخامية

 الغدة الدرقية

 السادس
الوراثة 

في 
 اإلنسان

ماعدا من بداية الفصل حتى الصفات المرتبطة بالجنس 
 مرض عمى األلوان
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 مقررات امتحان نهاية الفصل الدراسي الثالثتابع / 

 الموجهات العامة الموضوع لجزءا الوحدة المادة

ا
د
صا

قت
لا

 

 الثالثة
 
 

- 

 الدرس األول : التجارة الدولية
 والتجارة الداخلية 

 اعتماد الطبعة

2014 – 2015 

 الدرس الثاني : أسباب قيام التجارة
 الدولية

 الرابعة
الدرس الخامس : منظمة التجارة العالمية " اتفاقية 

 الجات "

 الخامسة
 
 

 الدرس الثالث : التنمية والدول النامية

 الدرس الرابع: التخطيط والتنمية

 السادسة
 الدرس األول: التنمية المستدامة

 الدرس الثالث : اإلمارات أنموذجاً للتنمية المستدامة

س
نف

ال
م 

عل
 

 الوحدة الثالثة
 التعلم

- 

 نظريات التعلم
 التعلم الشرطي الكالسيكي

 ريات االدراكيةالنظ
 ) التعلم باالستبصار(

 الوحدة الرابعة
ة البرمجة اللغوي

 العصبية

نشأة البرمجة  –لماذا ندرس البرمجة اللغوية العصبية 
 -مقومات البرمجة اللغوية العصبية -اللغوية العصبية

 االفتراضات التي تعتمد عليها البرمجة اللغوية العصبية

التمثيلية االنظمة  

 الوحدة الخامسة
رمهارات التفكي  

 ثالثاً: مهارة التفكير التخاذ القرار

 رابعاً: مهارة التفكير االبداعي

 الوحدة السادسة
 الدافعية

 الدوافع االجتماعية -الدوافع الفطرية -تعريف الدافعية

ةالسابع الوحدة  
 سيكولوجية
 المراهقة

العوامل  -ةاهمية دراسة المراهق –معنى المراهقة 
 المؤثرة في النمو

 الوحدة الثامنة
سيالتوافق النف  

 – عناصر التوافق –شروط التوافق الناجح  –مقدمة 
–االحباط  –أساليب  التوافق   

 الصحة النفسية
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 مقررات امتحان نهاية الفصل الدراسي الثالثتابع / 

الماد

 ة
 الموضوع القسم الوحدة

 الموجهات العامة

ال
يا

اف
غر

ج
 

 الثالثة

- 

 األقاليم المناخية

 اعتماد الطبعة

 2014 - 2015 

 القضايا المناخية

 مستقبل الموارد المائية 

 الرابعة
 تركيب السكان 

 قضايا السكان في الوطن العربي 

 الخامسة

  الزراعيمقومات االنتاج 

 الثروة السمكية

 ي األمن الغذائي العرب

 السادسة

 النفط في دولة االمارات 

 مصادر الطاقة األخرى في الوطن العربي
 الثروة المعدنية في الوطن العربي

اء
زي

في
ال

 

8 

- 

 الليزر

 الطاقة النووية 9

10 

 االقمار الصناعية

 مدارات االقمار الصناعية

 حركة القمر الصناعي في مداره

11 
 ان الكواكب حول الشمس وحول نفسهادور

 تأثير الشمس والقمر على األرض

 تطور النجوم والكون 12

خ
ري

تا
ال

 

 الثالثة

- 

: التاريخ الحديث والمعاصر لدولة االمارات 3الدرس 
 العربية المتحدة

 الرابعة

: جمهورية العراق1الدرس   

: جمهورية مصر العربية4الدرس   

: المملكة المغربية6الدرس  
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