
 

 2016 – 2015للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  2مقررات االختبار المركزي القصير 

  األدبي - عشر الثاني الصف

 

 

 

   2016 – 2015من العام الدراسي  الثانيلفصل الدراسي ل 2االختبار املركزي القصري مقررات 
 األدبي - عشر الثانيلصف ا -مادة / الرتبية اإلسالمية 

 املوضوع الصفحة اجلزء الوحدة

 الثاني  اإليمانية العقلية

10- 29 
 السنن الشرطية في السنة النبوية

 االتباع والتقليد

40- 58 
 (34-32) النور سورة -االستعفاف  طريق الزواج

 المنهج القرآني في محاجة الكافرين

 مادة / اللغة العربية

 المعارف األدبية/ الجزء الرابعة
 الحكاية الشعبية 227 -15 الثاني

 ) المضارع المجزوم بالطلب + أسلوب الطلب( 36 -25 المفاهيم اللغوية

 الفيزياءمادة / 

 الليزر     8لفصل ا

 الثاني

 كامل موضوعات الفصل 134 -123

 9الفصل 

 النواة والطاقة النووية
 استقرار النواة -نواة الذرة  -النشاط االشعاعي 137-142

 مادة / الرياضيات

 الدالة المقابلة و التكامل غير المحدد 87 - 71 الثاني الفصل الثالث )التكامل (

 واصهالتكامل المحدد و خ

 األحياء/  مادة

 حتى نهاية الفصل الغدة الكظريةمن بداية  84 - 76 - جهاز الغدد الصماء

 علم النفس/  مادة

 الثالثة

- 

 التعلم بالمالحظة + النظريات اإلدراكية 74 -  72

 البرمجة اللغوية العصبية 91 - 84 الرابعة

 مهارات التفكير  107 - 101 الخامسة
 أوالً مهارة التفكير الناقد( –أهميته  –)معنى التفكير 
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   2016 – 2015من العام الدراسي  الثانيللفصل الدراسي  2االختبار املركزي القصري مقررات 
 األدبي -الثاني عشر الصف  -مادة / التاريخ 

 املوضوع الصفحة اجلزء الوحدة

 124 - 98 - الثالثة

 يران للجزر الثالث رابعاً : قضية احتالل إ
 التابعة لدولة اإلمارات العربية المتحدة . 

 عالقات دولة اإلمارات العربية المتحدة الخارجية .

 التاريخ الحديث والمعاصر لدول الخليج العربية 
 وشبه الجزيرة العربية .

 مادة / اجلغرافيا

 الرابعة:
 الوطن العربيفي سكان ال

- 
75 - 93 

 

 السكان في الوطن العربيدراسة ادر أهمية ومص

 نمو السكان في الوطن العربي

 في الوطن العربي توزيع السكان

 مادة / االقتصاد

  76 -67 - الرابعة

 منطقة التجارة الحرة
 ) االتحاد الجمركي (

 السوق المشتركة 

 السوق العربية المشتركة

 االتحاد األوروبي


