
 

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

 (   علمي 12الصف )    

 2016 - 2015تعتمد يف مجيع الكتب طبعة عام 

 

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

 العلمي  ( 12)  الصف 

 املوجهات العامة املوضوع الصفحات اجلزء /الفصلالوحدة
 التربية اإلسالمية

األول: قيم اإلسالم 

 وغاياته
 األول

 المسؤولية الجماعية 48-60

 

 س إلى مقام اإلحسانتزكية النف 62-73

74-82 
وقاية المجتمع من الجرائم 

 :سورة النور( 10-1األخالقية    )

الثاني: أحكام اإلسالم 

 وآدابه
 الفراق بين الزوجين )الطالق( 86-97

 اللغة العربية

 الثانية

 األمن والسالمة

األول  /المعارف 

 األدبية

 حديث شريف/ الطمأنينة واألمن 77

 

 قصة : حوالة 84 – 78

 شعر السرد:البنت الصرخة/ غرناطة 92 - 85

 المفاهيم اللغوية

 ) النحو(

95 – 107 
أسلوب الشرط) أدوات الشرط غير 

 الجازمة

 اقتران جواب الشرط بالفاء 112 - 108

 اللغة اإلنجليزية

Unit 1 - 
2 - 23 

Surviving 

Homework 
Skill-based Short Test: 
I. Grammar : 
5 Discrete Selected 
Response Items  
II. Writing : 
Write an essay of 200 words 
on the following topic.  
- One Prompt (Trimester 

Textbook Writing Genres). 

Unit 2 - 

24 - 34 

Loud and 

Unusual 

 

 

 

 

 

 



 

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

 (   علمي 12الصف )    

 2016 - 2015تعتمد يف مجيع الكتب طبعة عام 

 

 املوجهات العامة املوضوع الصفحات اجلزء /الفصلالوحدة
 الرياضيات 

 87الى  52 األول الثانية

  مشتقة الدالة

 

- 
 قابلية االشتقاق

 قواعد االشتقاق

 الفيزياء 

 2الفصل 

الطاقة الكهربائية 

 والمكثفات

 

2-1 

2-2 
38- 67 

 الجهد الكهربائي 2-1

السعة الكهربائية  2-2

 للمكثفات

مراعاة ما يرتبط بالموضوعات 

ين كتاب التمار في كل من

 واألنشطة والتجارب العملية

 وكتاب الطالب مراجعة الفصل

 الكيمياء 

 األولى
 

 الفصل الثالث

67- 77 
 1-3القسم 

 القواعدوخصائص األحماض 

 78 - 82 
 2-3القسم 

 القواعد-نظريات األحماض 

83 -  93 
 3-3القسم 

 القاعدة -تفاعالت الحمض

 األحياء 

 1الوحدة 

 انأجهزة جسم اإلنس
 45 – 24 2الفصل 

 الجهاز الدوري األقسام:

 (2-1  ،2- 2 )  

( 3 -2الجهاز التنفسي القسم  )   

  الجيولوجيا

 األحافير   :الثانية
2– 1 
2– 2 
2– 3 71-47 

 .األحافير  
 .األحافير   حفظ   طرائق  
  .األحافير   دراسة   فوائد  

 بيئات   :الثالًثة
 الّترسيب  

 .ة  القاري البيئات   1-3

 

 


