
 

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

 (    متقدم-الحادي عشر الصف )  

 2016 - 2015تعتمد يف مجيع الكتب طبعة عام 

 (  متقدم -احلادي عشر) الصف   2016 – 2015من العام الدراسي للفصل الدراسي األول  (املركزي) 2االختبار القصري مقررات  

 املوضوع الصفحات اجلزء /الفصلالوحدة
 الرتبية اإلسالمية

األول: قيم اإلسالم 
 وغاياته

 

 األول

 

 القناعة والرضا 63 -54

الثاني: أحكام اإلسالم 
 وآدابه

66-95 

 الزواج

 : سورة األحزاب(20 -9غزوة األحزاب )

 اختالف الفقهاء

 اللغة العربية

 
 
 

 :الثانية 
 عادات وتقاليد

الجزء 
 األول: 
معارف 

 أدبية
 

المفاهيم 
 اللغوية

99-111 
 رحلة إلى دمشق.  -2أدب الرحالت : 

 من النوادر والطرائف. -3نوادر وطرائف: 

115-136 

 اسم الزمان واسم المكان  -1صرف: حو والالن

 االستعارة. -2البالغة: 

 البحر البسيط. -3العروض: 

 الرياضيات

 :الثانية
 معادالت ودوال حقيقية

 97-54 األول

 القيمة المطلقة للعدد الحقيقي

 :الثالثة
 كثيرات الحدود

 أكبر عدد صحيح للعدد الحقيقي

 مجال الدالة الحقيقية

 التمثيل البياني لبعض الدوال الحقيقية

 دوال القوى و معكوساتها

 الفيزياء

حركة في ال -1
 بعدين والمتجهات

 الحركة النسبية 27-30    1-4

الحركة والقوى  - 2
 في بعدين

2-1 44- 51 
 القوى في حياتنا اليومية

 قوة االحتكاك ( –القوة المتعامدة  –)الوزن 
 

 

 

 

 



 

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

 (    متقدم-الحادي عشر الصف )  

 2016 - 2015تعتمد يف مجيع الكتب طبعة عام 

 املوضوع الصفحات اجلزء فصل/الالوحدة
 الكيمياء

 الفصل األول:
 تعيين الصيغ الكيميائية 41 )-37) 4)-1القسم ) الصيغ والمركبات الكيميائية

 :الفصل الثاني
المعادالت والتفاعالت 

 الكيميائية
 دالت والتفاعالت الكيميائيةالمعا 58 )-47) 1)-2القسم )

 الموازية للجزء المقرر العملية والتجارب واالنشطة التمارين+  األول الجزء الطالب كتاب

 األحياء

 2الفصل 

 األول
18-29 

 2-2و1-2القسم  –البناء الضوئي 
 دورة كالفن ( –)التقاط الطاقة الضوئية 

 3الفصل 
30-35 

 1-3القسم  –التنفس الخلوي 
 )التحلل السكري والتخمر (

  الدراسات االجتماعية

 األول الوحدة األولى
 

 درس الرابع : وطني هويتيال 57:  46

 الدرس السادس : التقانة والبيئة 81:  68 الوحدة الثانية

 اللغة اإلجنليزية

1 

2-37 

Who Eats 

What? 

Skill-based Short Test: 

I. Grammar (5 Marks): 

5  Discrete Selected Response 

Items 

    (Units 1 + 2 Grammar Items)  

II. Writing (15 Marks): 

1 Essay of 170 words (Procedural 

or Narrative) 

2 
Real-life 

Heroes 

 

 


