
 

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

 (    أدبي 12الصف )  

 2016 - 2015تعتمد يف مجيع الكتب طبعة عام 

 

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

 األدبي ( 12)  الصف 

 املوجهات العامة املوضوع الصفحات اجلزء /الفصلالوحدة
 التربية اإلسالمية

األول: قيم اإلسالم 

 وغاياته

 األول

 المسؤولية الجماعية 48-60

- 

62-73 
س إلى مقام تزكية النف

 اإلحسان

74-82 

وقاية المجتمع من 

الجرائم األخالقية    

 :سورة النور( 1-10)

الثاني: أحكام اإلسالم 

 وآدابه
86-97 

الفراق بين الزوجين 

 )الطالق(

 

 اللغة العربية

 الثانية

 األمن والسالمة

األول  

/المعارف 

 األدبية

77 
حديث شريف/ 

 الطمأنينة واألمن

- 

 قصة : حوالة 84 – 78

85 - 92 
شعر السرد:البنت 

 الصرخة/ غرناطة

المفاهيم 

 اللغوية

 ) النحو(

95 – 107 
أسلوب الشرط) أدوات 

 الشرط غير الجازمة

108 - 112 
اقتران جواب الشرط 

 بالفاء

 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 - 45 
Loud and 

Unusual 
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 املوجهات العامة املوضوع الصفحات اجلزء /الفصلالوحدة
 ريخالتا

 األولى

- 

 33لى  إ  29

 :الثالثالدرس 
 ثالثا: من  ابتداء   

  مفهوم المسألة الشرقية
 وحتى نهاية الدرس

 

 الثانية

 46لى  إ  43
 :األولالدرس 

مفهوم االستعمار 
 وأشكاله ودوافعه

 56لى  إ  47

 :الثانيالدرس 
على الحملة الفرنسية 

 مصر والشام  
 م1798-1801

 الجغرافيا

 األولى 

- 

18 - 23 

أهمية الموقع 

الجغرافي للوطن 

 العربي

 

 الثانية
29 - 33 

البنية في الوطن 

 العربي

 االقتصاد

  الثانية

27-38 

  النفقات العامة

الزيادة في النفقات   الثانية

 العامة

 اإلرادات العامة  الثانية

 علم نفس

 األولىالوحدة 

- 

إلى  23من ص 

 29ص 
 النفس  مدارس علم

  ميادين علم النفس

 

 42إلى  39من ص  الوحدة الثانية 

 -اإلحساس)معناه

دراسات  -شروطه

اإلحساس في علم 

 السمع( -البصر-النفس
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 املوجهات العامة املوضوع الصفحات اجلزء /الفصلالوحدة
  الرياضيات

 األولى

 األول

25الى      20   نظريات النهايات 

 الثانية
34الى     29  

التغير و متوسط 

 التغير

39الى     35  مشتقة الدالة 

 الفيزياء 

االحتباس الحراري  -3

 يسخن األرض
جميع موضوعات  55 - 45 -

 3الفصل 
 

 71 -61 - األلوان -4
جميع موضوعات 

 4الفصل 

 أدبي \ األحياء

- 

الفصل 
الثاني: 
الجهاز 
 العصبي

43 – 51  

الجهاز العصبي في  -
 اإلنسان

- 

التغيرات التي تطرأ  -
 على الجهاز العصبي

وظائف نصفي الكرة  -
 المخية 

الذاكرة -  


