
 

 2016 – 2015من العام الدراسي  لثلفصل الدراسي الثاا امتحانمقررات 
  األدبي - عشر الثاني الصف

   2016 – 2015من العام الدراسي  الثالثلفصل الدراسي امتحان امقررات 
 األدبي - عشر الثانيلصف ا 

 املوضوع الصفحة اجلزء الوحدة

 مادة / الرتبية اإلسالمية
 اإليمانية العقلية

 الثاني 

 السنن الشرطية في السنة النبوية 19 -10

 119 -62 السيرة والشخصيات

  يليو وسلف في الرياية الصةيةهدي النبي  صلى هللا

 هللا نور السماوات واألرض

 الرسول  صلى هللا يليو وسلف قائدا سياسيا

 الرسول  صلى هللا يليو وسلف قائدا يسكريا

 187 -140 اإلنسان والكون

 يائشة يبدالرةمن بنت الشاطئ

 مةمد إقبال 

 داب االستئذان داخل البيوتآ

 التعامل مع غير المسلمين في الةرب آداب

 مادة / اللغة العربية

 الثالثة

- 

149- 164 
 أسلوب القسف

 يروض : البةر الطويل

173- 187 
 مهارات قرائية -تطوير أفكار الموضوع 

 تقنيات كتابة القصة القصيرة

 63 - 45 الرابعة
 مهارات قرائية –مقال  -ايرف نفسك 

 ط بين الجملأدوات الرب

 الخامسة

 نص شعري : نشيد الجبار 77 - 73

91 - 109 

 أسلوب االختصاص أسلوب المدح والذف : نةو

 بةر الرجز

 أنشطة بالغية تعزيزية

 مهارات كتابية -المقال التةليلي  128 -126

 السادسة

 أبي ماضي إليلياقصيدة  139 -135

 القيظ 151 -141

 خاطرة -الصغير  الناشئ 157 -153

 نةو -أسلوب االستثناء  166 -161



 

 2016 – 2015من العام الدراسي  لثلفصل الدراسي الثاا امتحانمقررات 
  األدبي - عشر الثاني الصف

   2016 – 2015من العام الدراسي  الثالثلفصل الدراسي امتحان امقررات 
 األدبي -الثاني عشر الصف  

 املوضوع الصفحة اجلزء الوحدة

 مادة / الفيزياء

 األشعة السينية 7الفصل 

- 

 موضويات الفصل جميع 120 - 109

 جميع موضويات الفصل 153 -137 النواة والطاقة النووية 9ل الفص

  10الفصل 

 األقمار الصنايية
162 - 169 

 مدارات األقمار الصنايية -اطالق القمر الصنايي 
 ةركة القمر الصنايي في مداره

  11الفصل 

 نةن واألجراف السماوية
183 - 193 

 رضتأثيرات الشمس والقمر يلى األ –دوران الكواكب 
 رؤية الهالل

 مادة / الرياضيات

 (الفصل الثالث )التكامل

- 

81 - 95 
 3 - 2التكامل المحدد و خواصه 

مساحة منطقة محصورة بين منحنى دالة ومحور السينات  
3-3 

 الفصل الرابع )اإلةصاء(

101 - 110 
4 -1 االرتباط  

 4- 2  االرتباط معامل

116 - 129 
4-4ة   القيمة المعياري  

 4-5التوزيع الطبيعي  

 األحياء/  مادة

 الثالث: جهاز الغدد الصماء

- 

71- 75 
 الغدة النخامية

 الغدة الدرقية

 149  140  السادس: الوراثة في اإلنسان
من وراثة بعض الصفات المندلية في اإلنسان إلى طريقة 

 توارث مرض نزف الدم

 مادة / التاريخ
 الثالثة

- 

 التاريخ الحديث والمعاصر لدولة اإلمارات العربية المتحدة  103 – 87

 الرابعة
 جمهورية مصر العربية 186 -169
 المملكة المغربية  204 –195



 

 2016 – 2015من العام الدراسي  لثلفصل الدراسي الثاا امتحانمقررات 
  األدبي - عشر الثاني الصف

   2016 – 2015من العام الدراسي  الثالثلفصل الدراسي امتحان امقررات 
 األدبي -الثاني عشر الصف  

 املوضوع الصفحة اجلزء الوحدة

 دة / علم النفسما

 التعلف – الثالثة

- 

 التعلف الشرطي الكالسيكي - نظريات التعلف 67 - 64

 التعلف الشرطي اإلجرائي 71 - 70

 )التعلف باالستبصار( النظريات االدراكية 74 - 73

البرمجة اللغوية  –الرابعة 

 العصبية

 لماذا ندرس البرمجة اللغوية العصبية  85 - 84

 نظمة التمثيليةاأل 91

 مهارات التفكير –الخامسة 
 ثالثاً: مهارة التفكير التخاذ القرار 114 - 113

 + مهارة العصف الذهني رابعاً: مهارة التفكير االبدايي 119 - 116

 الدوافع االجتمايية -الدوافع الفطرية -تعريف الدافعية 135 - 130 الدافعية –السادسة 

 149 - 145 المراهقة سيكولوجية –السابعة 
  – اهمية دراسة المراهقة –معنى المراهقة 

 العوامل المؤثرة في النمو

 اساليب مواجهة اإلةباط  - اإلةباط –التوافق  168 - 163 التوافق النفسي –الثامنة 

 مادة / اجلغرافيا

 الثالثة

- 

60 - 69 
 

 األقاليف المناخية

 القضايا المناخية

 موارد المائيةمستقبل ال

 الرابعة
 

 تركيب السكان 97 - 94

 قضايا السكان في الوطن العربي

 الخامسة

 مقومات االنتاج الزراعي 114 - 105

124– 130 
 الثروة السمكية

 األمن الغذائي العربي

 السادسة
137 - 152 

 مصادر الطاقة في الوطن العربي

 في الجناح اآلسيوي التوزيع الجغرافي للنفط العربي
 وفي العراق وبالد الشاف

 النفط في دولة اإلمارات العربية المتةدة 161 - 159

 



 

 2016 – 2015من العام الدراسي  لثلفصل الدراسي الثاا امتحانمقررات 
  األدبي - عشر الثاني الصف

   2016 – 2015من العام الدراسي  الثالثلفصل الدراسي امتحان امقررات 
 األدبي -الثاني عشر الصف  

 املوضوع الصفحة اجلزء الوحدة

 مادة / االقتصاد

 الثالثة

- 

47 – 51 
 والتجارة الداخلية  جارة الدوليةالت

 الدولية أسباب قياف التجارة

 منظمة التجارة العالمية " اتفاقية الجات " 80 – 77 الرابعة

 98 – 91 الخامسة
 التنمية والدول النامية

 التخطيط والتنمية

 السادسة
 التنمية المستدامة  109 –105

 التنمية المستدامة ومؤشراتها الجهود الدولية لتةقيق 115 - 111

 

 

 


