
 

 2016 – 2015للفصل الدراسي األول من العام الدراسي  2قررات االختبار المركزي القصير م

 (       العام   /   الغد   لتاسعاالصف )      

 2016 - 2015تعتمد يف مجيع الكتب طبعة عام 

   2016 – 2015من العام الدراسي للفصل الدراسي األول  2االختبار املركزي القصري مقررات 
 (      العام  / الغد  التاسعالصف )      

 املوجهات املوضوع الصفحات اجلزء الوحدة
 العام  /  الغد  الرتبية اإلسالمية

 األولالمحور 

 األول

 السنة النبوية 48

 
 الرياء 58

 الثانيور المح
 زكاة المال في اإلسالم 76

 1يوميات حاج  90

 العام  /  الغد  اللغة العربية

نهاية الوحدة 
األولى وبداية 

 الثانية
 األول

 تحية لقائد المسيرة –شعر  94 - 87

 قصتي مع السم االبيض –قراءة  123 - 113 

 خبرات سابقة -نحو 111 - 109

 عراب الضمائر المتصلةإ -نحو 130 - 125

 / الغدالعلوم 

Module 

O 

Chapter 

3 

p.62 
Section 1:  What 

Is Light 

Describe light as an electromagnetic 
wave 
Calculate distances traveled by light by 
using the speed of light. 
Explain why light from the sun is 
important  

p.66 

Section 2: The 

electromagnetic  

spectrum 

Identify how electromagnetic waves 
differ from each other. Describe some 
uses for radio waves and microwaves 
List examples of how infrared waves 
and visible light are important in your 
life. 
Explain how ultraviolet light, X rays, and 
gamma rays can be both helpful and 
harmful 

p.74 

Section 3: 

Interactions of 

Light Waves 

Describe how reflection allows you to 
see things. 
 Describe absorption and scattering. 
Explain how refraction can create 
optical illusions and separate white light 
into colors.  
Explain the relationship between 
diffraction and wavelength. Compare 
constructive and destructive 
interference of light. 

 



 

 2016 – 2015للفصل الدراسي األول من العام الدراسي  2قررات االختبار المركزي القصير م

 (       العام   /   الغد   لتاسعاالصف )      

 2016 - 2015تعتمد يف مجيع الكتب طبعة عام 

 العام  /   العلوم

 الثالثالفصل 
 األول

 الجهازان الهضمي والبولي 55 - 42
 

 رالتكاثر والتطو 65 - 58 الرابعالفصل 

 / الغد اللغة اإلجنليزية

7 - 

60 Prepositions  
Grammar 61 Past simple affirmative (irregular verbs) 

63 Past simple negative (irregular verbs) 
63 Past simple interrogative  (irregular verbs) 
64 Letter writing  Writing 

 العام   /   اللغة اإلجنليزية
 األولى

- 

7-29 
Writing skills  + Grammar    النصف األول من

 الوحدة الثانية 
29-38 

/ الغدالرياضيات   

Algebra 1 
Volume 2 : 

Unit 7 

MODULE  18 
Multiplying 
and Dividing 
Polynomials 

847-874 

18 .1   Multiplying Polynomial 
Expressions by Monomials 

Multiplying 
Polynomial 

18 .2   Multiplying Polynomial 
Expressions 

Multiplying 
Polynomial 
and simplify 

18. 3   Special Products of 
Binomials  

Geometry 
Volume 2  : 

Unit 5 

MODULE  13  
Trigonometry 

with Right 
Triangles 

687-694 13 .1   Tangent Ratio Right triangle 
and  Tangent 

697-704 13 .2   Sine and Cosine Ratios Sine and 
Cosine 

709-715 13 .3   Special Right Triangles 
Special Right 

Triangles 
العام  /   الرياضيات  

الوحدة الثالثة : 
األعداد 
الحقيقية 

والمستوى 
 اإلحداثي

 140-105 األول

التربيعية واألعداد غير استكشاف الجذور  3.1
 النسبية.

مينع استخدام 
اآللة احلاسبة يف 

 االمتحان

 حل المسائل : التربيع والجذور التربيعية. 3.2

 استخدام نظرية فيثاغورس. 3.3

 نظريات المثلث. 3.4

 المعادالت والجداول والرسوم البيانية. 3.5

 اإلزاحة والدوران . 3.6

 االنعكاس والتناظر . 3.7

 


