
 

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

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

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

 املوضوع الصفحة اجلزء القسم الوحدة

 مادة / الفيزياء

  6الفصل 

 الةث الكهرومغناطيسي

6 – 1 

- 

 2 – 6 3إلى  1 وضويات الفصلم جميع 219 – 177

6 - 3 

  8لفصل ا

 الفيزياء الذرية والنووية

 تكمية الطاقة  258 - 248 1 – 8

 االنةالل النووي 285 - 276 4 – 8

  9الفصل 

 اإللكترونيات الةديثة

 التوصيل في الجوامد 307 - 302 1 – 9

 تطبيقات أشباه الموصالت 312 - 308 2 - 9

 دة / الرياضياتما

 السادسة 
 القطوع المخروطية

2 

135 - 155 
 القطع الناقص 
 القطع الزائد 

 الرابعة 

 التكامل المةدود
8 - 91 

 المشتقة العكسية و التكامل غير المحدد
 تكامل الدوال اللوغاريتمية واألسية 

 التكامالت المحدودة
 ل النظرية األساسية للتفاضل و التكام

 التكامل بالتعويض 
 التكامل بالتجزئ 
 الكسور الجزئية 

 الخامسة 
 تطبيقات التكامل 

 المساحات في المستوى 103 - 95
 

 

 

 

 



 

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

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

 / القسم املوضوع الصفحة اجلزء الفصل الوحدة

 مادة / األحياء

 األولى: 
أجهزة جسف 

 اإلنسان 

 الرابع: 
الجهاز العصبي 
 وأيضاء الةس

- 

66 – 77  
 : الخاليا العصبية والسياالت العصبية 4-1

 : تركيب الجهاز العصبي 4-2

 : العقاقير والجهاز العصبي 4-4 86 - 83

 الثانية: 
يلف الوراثة 

والتقنية 
 الةيوية

 ابع: الس
أسس يلف 

 الوراثة

 : أيمال مندل 7-1 136 - 130

 : التزاوجات الوراثية 7-2 138-147

الثامن: 
األةماض 

النووية وبناء 
 البروتينات

148-158 

 DNA: اكتشاف  8-1

 DNA  : تركيب 8-2

 DNA : تضايف 8-3

 : بناء البروتين8-4 169 - 160

 مادة / الكيمياء

 السادس
 سرية التفايالت

 سرية التفايل الكيميائي   2-6القسف  170 - 160 1

 الثامن
 تفايالت األكسدة واالختزال

2 

 تفايالت األكسدة واالختزال 1-8القسف  227 -223

229- 237 
 وزن معادالت األكسدة واالختزال 2-8القسف 

 العوامل المؤكسدة والعوامل المختزلة 3-8القسف 

 التاسع
 يمياء الكهربائيةالك

243- 253 
 مدخل إلى الكيمياء الكهربائية 1-9القسف 

 الخاليا الفولتية 2-9القسف 

 العاشر
 الكربون والهيدروكربونات

267– 285 

 وجود الكربون وأهميتو 1-10القسف 

 المركبات العضوية 2-10القسف 

 الهيدروكربونات المشبعة 3-10القسف 

 الةادي يشر
 بات يضوية أخرىمرك

303- 311 
المجمويات الوظيفية وأصناف المركبات  1-11القسف 

 العضوية

 

 



 

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

 

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

 املوضوع الصفحة القسم الوحدة

 مادة / اجليولوجيا

 العمر المطلق 87-81 4 –1 الثالثة

 الخامسة

 تطور العمود الجيولوجي
 .العمود الجيولوجي وسلم الزمن الجيولوجي 116 -112 5 –2

 السادسة

 الخرائط

 مقياس الرسم 135 -131 1-6

2-6 

137 - 161 

 أنواع الخرائط

 المظاهر التضاريسية 3-6

 القطاع البروفيلي 4-6

 تطبيقات على الخرائط الجيولوجية 5-6

 ع الجيولوجيالقطا 6-6
 

 

 

 


