
 

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

 (      العام   /  الغد  السادسالصف )      

 2016 - 2015تعتمد يف مجيع الكتب طبعة عام 

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

 املوجهات املوضوع الصفحات اجلزء الوحدة
 العام   /  الغد  الرتبية اإلسالمية

 األول األولى

 التكافل االجتماعي 64

 
 التيمم 74

 : سورة الحشر(7-6) أحكام الفيء 80

 السنن الرواتب وصالة الليل 88

 العام   /  الغد  اللغة العربية

 األول الوحدة الثانية
 النص األدبي قصة مثل 115 -104

 
 كان وأخواتها –النحو  123 - 117

 العام     اللغة اإلجنليزية
 األولى والثانية
النصف األول 

من  الوحدة 

 ثة الثال

- 2-26 Writing skills  + Grammar   

 / الغداللغة اإلجنليزية 

Introductory 

- 

5 Questions – Simple present 

Grammar 

7 Questions – Simple past 

1 
11 must / mustn’t 

13 direct / indirect object 

2 23 
Connectors (so, and, but, 

because) 

Introductory 5 Writing questions 
Writing 

1 21 Providing personal information 

 

 

 



 

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

 (      العام   /  الغد  السادسالصف )      

 2016 - 2015تعتمد يف مجيع الكتب طبعة عام 

 املوجهات املوضوع الصفحات اجلزء الوحدة
 العام    الرياضيات

الفصل الخامس : 
حس عددي وحس 

 إجرائي

 األول

 .الحساب العقلي ) الذهني( 5-1 74-77

مينع استخدام 
اآللة احلاسبة يف 

 االمتحان

81-85 

 .ترتيب العمليات 5-3

تحليل المسائل اللفظبة  –حل المسائل  5-4
وتفسيرها: إيجاد المعلومات الزائدة عن 

 .الحاجة

الفصل السادس: 

مقدمة إلى علم 

 الجبر
90-105 

المتغيرات والتعبيرات ) المقادير (  6-1
 .الجبرية

 .كتابة التعبيرات ) المقادير( الجبرية 6-2

 .استخدام المعادالت 6-3

 .حل المعادالت 6-4

تحليل المسائل اللفظية  -حل المسائل 6-5
 .وتحليلها وتفسيرها: تفسير  الجمل الرياضية

 / الغدالرياضيات 

Unit 1  
Ratios and 

Proportional 
Relationship 

Chapter 
2 

Fractions, 
Decimals, 

and 
Percents 

96-89 Lesson 1: Decimals 
and Fractions 

write decimals as fractions 
or mixed numbers and vice 
versa 

108-101 Lesson 2: Percents 
and Fractions 

write percents as fractions 
and vice versa 

116-109 Lesson 3: Percents 
and Decimals 

write percents as decimals 
and decimals as percents 

124-117 
Lesson 4: Percents 
Greater than 100% 
and Percents Less 
than 1% 

write percents greater 
than 100% and percents 
less than 1% as fractions 
and as decimals, and vice 
versa 

136-129 

Lesson 5: Compare 
and Order 
Fractions, 
Decimals, and 
Percents 

compare and order 
fractions, decimals, and 
percents 

154-147 Lesson 7 : Percent  
of a Number 

find the percent of a 
number 

 

 

 



 

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

 (      العام   /  الغد  السادسالصف )      

 2016 - 2015تعتمد يف مجيع الكتب طبعة عام 

 املوجهات املوضوع الصفحات اجلزء الوحدة
 العام   العلوم  

 الفصل الثاني -أ |
 الدرس الثاني

 األول

 اتكيف يستخدم الناس النبات أ 29 –أ 24
 

 الفصل األول –ب 
 19 –ب  4

 ب
 الدورات في الطبيعة

 / الغدالعلوم  

Module 

F 

Chapter 

3 

Pg. 
 21 - 22 

The Rock and the 

Fossil Records 

Lesson1 & 2: How do fossils form 

what they tells us 

Module 

F 

Chapter 

3 

Pg. 
 22 - 28 

Types of Fossil Fuels 

Lesson 3: fossil fuels and life. 

Understand how fossils and fossil 

fuels are formed. 

Recognize different types of 

fossils 

Module 

E 

Chapter 

4 

Pg. 
 29 - 35 

Environmental 

Problems 

Lesson3: Ecological Activity- 

Understand conservation and its 

importance. 

Identify ways in which people can 

contribute to conservation 

efforts. Draw conclusions about 

how recycled paper can conserve 

resources 

 


