
 

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

 (     العام  /  الغد  الثامنالصف )      

 2016 - 2015تعتمد يف مجيع الكتب طبعة عام 

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

 املوجهات املوضوع الصفحات اجلزء الوحدة
 العام   /   الغد  الرتبية اإلسالمية

 األولالمحور 

 األول

 أحكام الراء 48

 
 دة القلباإلخالص عبا 56

 الثانيالمحور 
 صالة الضحى 80

 العمرة 86

 العام   /   الغد  اللغة العربية

نهاية الوحدة 
 األولى وبداية

 الثانية
 األول

 المرسل التشبيه  – بالغة  139-143

 
 األم –نص شعري  98 - 89

 بطولة أم –قراءة  107 - 99

 إليهالمضاف والمضاف  –نحو     133-138

 أنواع الخبر –نحو  117-122

 العام   العلوم / 

 الخامسالجزء 

 األول

 المفصليات وشوكيات الجلد 101 - 90

 
 115 -104 السادسالجزء 

 األسماك : الفقاريات األولى
 البرمائيات 

 / الغدالعلوم 

Module 
M 

Chapter 
2 

Pg. 
 36 – 41 

S1: Gravity and 
Motion 

 Explain the effect of gravity and air 
resistance of falling objects,   
Explain why objects in orbit are in 
free fall and appear to be 
weightless,   Describe how projectile 
motion is affected by gravity 

 
Chapter 

2 
Pg. 

 42 -48 
S2: Newton's 

laws of Motion 

Describe Newton's three Laws of 
Motion in details 

 
Chapter 

4 
Pg. 

 71 - 74 
S2: What is a 

machine? 

Explain how a machine makes work 
easier,    Calculate Mechanical 
advantage,   Explain why machines 
are not 100% efficient 

 

 



 

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

 (     العام  /  الغد  الثامنالصف )      

 2016 - 2015تعتمد يف مجيع الكتب طبعة عام 

 العام   /  اللغة اإلجنليزية
 األولى

- 

8-22 

Writing skills  + Grammar   النصف األول من

 الوحدة الثانية 
22-35 

 / الغد  اللغة اإلجنليزية

1 

- 

7 Simple present – affirmative 

Grammar 
9 Simple present – negative 

11 have got 
2 15 Simple present – interrogative 

WH questions 
1 10 Letter writing Writing 

العام   /  الرياضيات  

الوحدة الثانية : 
 العمليات على الكسور

 األول

79-86 
 تبسيط التعابير الجبرية 2.4 

مينع استخدام 
اآللة احلاسبة يف 

 االمتحان

 الدقة في القياس 2.5

الوحدة الثالثة : 
 المعادالت والمتباينات

95-104 
 حساب قيم التعابير الجبرية وكتابتها3.1

 استخدام الحس العددي لحل المعادالت3.2

107-130 

 حل معادالت بالجمع أو بالطرح 3.3

 حل معادالت بالضرب أو بالقسمة 3.4

 تحويل القوانين 3.5

 بخطوتيناستكشاف مسائل  3.6

 حل معادالت بخطوتين 3.7

/ الغدالرياضيات   

Unit 2 
 
Expressions 

and 
Equations 

Chapter 2 
 

Equations in 
One 

Variable 

111-116 
Lesson 1: Solve 
Equations with 
Rational Coefficients 

-solve equations with 
rational coefficients 

121-126 Lesson 2: Solve Two-
Step Equations 

-solve two-step 
equations 

129 - 134 Lesson 3: Write Two-
Step Equations 

Translate sentences 
into equations 

141 - 150 
Lesson 4: Solve 
Equations with 
Variables on Each Side 

- solve equations with 
variables on each side. 

153 - 158 Lesson 5: Solve Multi-
Step Equations 

- solve multi-step 
equations 

 


