
 

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

 (      العام   /   الغد  السابعالصف )      

 2016 - 2015تعتمد يف مجيع الكتب طبعة عام 

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

 املوجهات املوضوع الصفحات اجلزء الوحدة
 العام   /  الغد   الرتبية اإلسالمية

 لاألو

 األول

 سنن الفطرة 56

 
 الثانية

 (30-16سورة ق ) -ليم الخالق الع 66

 التوبة فرصة العمر 74

 المغيث الحليم جل جالله 82

 العام   /  الغد  اللغة العربية

 األول الثانية

72 - 87 
 من ذكريات شاعر -شعر

 

 األسلوب الخبري –بالغة 
 إضاءات لغوية  98-101
-1المفعول فيه واألعداد من  –نحو  109-113

10 
 القراءة المعلوماتية 102-108

 العام   العلوم  / 

 137-104 - الثانية
 الطالئعيات والفطريات

 
 مدخل إلى النبات

 / الغدالعلوم 

p. 92-105 
Lesson 3 

Module B 
Unit 2 Protists and Fungi  

p.106-119 
Lesson 4  

Module B 
Unit 2 Introduction to Plants  

 العام   /  الغد     يزيةاللغة اإلجنل
  27 الدرس    -- 32 Writing a descriptive paragraph 

Writing 
1 & 41 الدرس    -- 6, 47 Writing an informal email 
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 (      العام   /   الغد  السابعالصف )      

 2016 - 2015تعتمد يف مجيع الكتب طبعة عام 

 املوجهات املوضوع الصفحات اجلزء الوحدة
/ الغد الرياضيات  

The Number 
System 

MODULE  3  
Rational 
numbers  

61-66 
3.1  Rational 
Numbers and 
Decimals 

Convert a rational 
number to a decimal 
using long division; know 
that the decimal form of 
a rational number 
terminates in 0s or 
eventually repeats 

67-74 
3.2  Adding 
Rational Numbers 

Adding Rational 
Numbers 

75-81 
3.3  Subtracting 
Rational Numbers 

Subtracting Rational 
Numbers 

83-87 
3. 4  Multiplying 
Rational Numbers 

Multiplying Rational 
Numbers 

89-94 
3. 5  Dividing 
Rational Numbers 

Dividing Rational 
Numbers 

95-100 
3. 6  Applying 
Rational Number 
operations 

Applying Rational 
Number Operations 

Ratios and  
Proportional 
Relationships 

 

MODULE  4  

Rates and 

Proportionality 

 

117-121 4 .1  Unit Rates 

Compute unit rates 
associated with ratios of 
fractions, including 
ratios of lengths, areas 
and other quantities , 
measured in like or 
different units 

123-128 
4 .2  Constant 
Rates of Chang 

Recognize and represent 
proportional 
relationships between 
quantities 

129-134 
4 .3 Proportional 
Relationships and 
Graphs 

Decide whether two 
quantities are in a 
proportional 
relationship, e.g., by 
testing for equivalent 
ratios in a table or 
graphing on a 
coordinate plane and 
observing whether the 
graph is a straight line 
through the origin 
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 (      العام   /   الغد  السابعالصف )      

 2016 - 2015تعتمد يف مجيع الكتب طبعة عام 

العام   /   الرياضيات  

الفصل الثالث: 
 األعداد النسبية

 األول

69-112 

 األعداد النسبية والكسور العشرية. 3.1

مينع 
استخدام اآللة 

احلاسبة يف 
 االمتحان

 جمع األعداد النسبية. 3.2

 طرح األعداد النسبية. 3.3

 ضرب األعداد النسبية. 3.4

 قسمة األعداد النسبية. 3.5

 تطبيق العمليات على األعداد النسبية. 3.6

الفصل الرابع: 
 عدالت والتناسبالم

131-154 

 معدالت الوحدة. 4.1

 معدالت التغير الثابتة. 4.2

 عالقات التناسب والتمثيل البياني. 4.3

العام   /  الغد/   الدراسات االجتماعية والرتبية الوطنية  
 األولى

 األول

 تضاريس شبة الجزيرة العربية 65 -54

 
 89 -66 الثانية

   ة في عهد الرسولالدولة اإلسالمي

 العرض والطلب

 


