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 ( العلمي الثاني عشرللصف )   2015 – 2014من العام الدراسي 

 المادة
 الموضوع الجزء الوحدة

الموجهات 

 العامة

ة
مي

لا
س

لإ
 ا
ة
بي

تر
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:  

 عسكريا  /  الرسول صلى هللا عليه وسلم قائدا سياسيا

 القائد محمد الفاتح

 ة محمد إقبالالعالم

المحور السادس: 
 اإلنسان والكون

 آداب التعامل مع غير المسلمين في الحرب

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

ة
بي

عر
ال
ة 

غ
لل

ا
 

 

 الثالثة

- 

 عروض : البحر الطويل

 مهارات قرائية -تطوير أفكار الموضوع 

 الرابعة
 مضارع المجزوم بجواب الطلبال

 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 -لوب االستثناء أس

 مهارات كتابية -القصة القصيرة 
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 الموجهات العامة الموضوع الجزء الوحدة المادة

ة
زي

لي
ج

إن
ال
ة 

غ
لل

ا
 

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

 

 األول الثالثة 
 (  3-1( للدوال ) العظمى والصغرىالقيم القصوى ) 

 اعتماد الطبعة

 2014 – 2015 

 (3-2الدوال المتزايدة والمتناقصة )

 السادسة 

 الثاني

 ( 6-2القطع الناقص  ) 

 ( 6-3القطع الزائد  ) 

 الرابعة

 غير المحدودالمشتقة العكسية والتكامل 
  (1-4 ) 

  تكامل الدوال اللوغاريتمية واآلسية
 (2-4) 

 (4-3التكامالت المحدودة )

 النظرية األساسية للتفاضل والتكامل 
 (4-4) 

 ( 4-5التكامل بالتعويض  ) 

 (5-2االحجام )              

 ( 5-3أطوال المنحنيات ) 
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 المادة
 الموضوع الجزء الوحدة

الموجهات 

 العامة

اء
مي

كي
ال

 
 

 االتزان الكيميائي 1 7

 اعتماد الطبعة

2014 – 2015 

8 

 تفاعالت األكسدة واالختزال 1

2 
 وزن معادالت

 األكسدة واالختزال

 العوامل المؤكسدة والعوامل المختزلة 3

9 
 مدخل إلى الكيمياء الكهربائية 1

 الخاليا الفولتية 2

10 

 وجود الكربون وأهميته 1

 المركبات العضوية 2

 الهيدروكربونات المشبعة 3

11 
1 

 المجموعات الوظيفية
 وأصناف المركبات العضوية

2 
 أصناف أخرى

  للمركبات العضوية

يا
ج

لو
يو

ج
ال

 

 قياس الزمن
()العمر المطلق  

1-4 

 طرق قياس العمر المطلق

 الطريقة االشعاعية وحل المسائل عليها

 الطرق االشعاعية وعيوب طريقة االشعاع

 الخرائط

 الخريطة  ومقياس الرسم وأنواعه 1-6

2-6 
 خطوط الكنتور وخواصها

 الخريطة التضاريسية و الطبوغرافية

 المظاهر التضاريسية 3-6

 اع البروفيليالقط 4-6

5-6 
تطبيقات على الخرائط  : مساحة االرض درجة 

 ونسبة ومعدل االنحدار....

6-6 
 القطاع  الجيولوجي

 توقيع الطبقات على الخريطة الكنتورية
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الماد

 ة
 الموضوع القسم الفصل

 الموجهات العامة

اء
زي

في
ال
 

الدوائر  -4
الكهربائية 
 وعناصرها

مجموعات مركبة  -3
 من المقاومات

 مقاومات مجمعة معا  على التوازي وعلى التوالي

 اعتماد الطبعة

 2014 - 2015 

المغناطيسية -5  

المجاالت  -1
 المغناطيسية

 المجال والتدفق المغناطيسيان

 القوة المغناطيسية -2

 يسيالجسيمات المشحونة في المجال المغناط

تطبيقات على حركة جسم مشحون في مجال 
 مغناطيسي

الحث  -6
 الكهرومغناطيسي

دوائر التيار  -3

 المتردد

،  دائرة مقاوم ذي مقاومة صرفة وملف نقي ومكثف
 متصلة على التوالي

 دائرة الرنين

التداخل  -7
 والحيود

التداخل -2  
 تداخل الموجات الضوئية

 إظهار التداخل

ية الفيزياء الذر -8
 والنووية

 تكمية الطاقة -1
 إشعاع الجسم األسود

 التأثير الكهروضوئي

 النووي االنحاللسالسل وقياس  اإلنحالل النووي -4

اإللكترونيات  -9
 الحديثة

تطبيقات أشباه  -2
 الموصالت

 تطعيم شبه الموصل

 الصمامات الثنائية

اء
حي

لأ
ا

 

 تركيب الجهاز العصبي  (2-4)  رابعال الفصل -1

 الفصل -1

 الخامس
 الهرمونات  ( 5-1) 

 الفصل -1

 السادس
 الحمل ( 6-3) 

 أعمال مندل  ( 1-7)  السابع الفصل- 2

 التزاوجات الوراثية  ( 2-7)  السابع الفصل- 2

 بناء البروتينات  (4-8) الثامن الفصل -2

 التاسع الفصل -2
 الكروموسومات والتوارث (9-1) 

 علم الوراثة عند االنسان  (9-2) 
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