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 املوضوع احملور

 االجتماعي
 .ْلُمَعوِِِّقيَ َكْيَف ُنَساِعُد ا (1)
 .يِِّ الس َكِنِّ الَ تُ َنا ََنَْو َمْسُؤولِي    (2)
 .ااِلْلِتزَاُم ِِبلنِِّظَاِم َأَساُس الن َجاحِ  (3)

 الرتبوي
رَاَسةِ  (4)  .ُخطَُواِت لَِنيِل الن َجاِح ِف الدِِّ
 .َمْكتَ َبُة َوفَ َواِئُدَها ال (5)
 .   َمْعرَِفةِ  الِقرَاَءُة ِمْفَتاُح الِعْلِم وال (6)

 السياحي
 .َمالِيزََِي َجن ُة السَُّياحِ  (7)
 .َمالِيزَيَ جُُّزِر ِف  ََجَاُل ال (8)
 َقُة الَيَ َواِن َوفَ َواِئُدَها.َحِدي (9)

 الرَيضي
 .هِّيَ تُ َهاأَ وَ  ةُ ي  نِ دَ البَ  ةُ ضَ َيَ الرِِّ  (10)
 اُن الرََِِّيِضيُّ َوفَ َواِئُدُه.َمْهَرجَ  ال (11)
 . ُضُرورِي ٌة ِف َحَياتَِناةِ ضَ َيَ الرِِّ  َماَرَسةُ  مُ  (12)

 الدين
 .ملَ الس   اءِ شَ فْ إِ  ةُ لَ  مْ حَ  (13)
 .ُخَلَفاِء الر اِشِديَن َعْهٌد ِمثَاِلي ال  َعْهدُ  (14)
 .يَ مِ لِ سْ ال مُ  ىدَ ى لَ حَ ضْ الَ  يدِ عَ بِ  الُ فَ تِ حْ االِ  (15)
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(MENENGAH ATAS) 

 
 

 املوضوع احملور

 ااِلْجِتَماِعي

 الياة اجلوارية ِف جمتمع متعدد العراق. (1)
 دور الطلب ِف تكوين اجملتمع املتآلف. (2)
  التعاون وأهيته ِف الياة االجتماعية. (3)

 التَ ْربَِويُّ 

 .دور املدارس ِف ترقية الرتبية الدينية لدى اجملتمع (4)
 الاضر.أهية تعلم اللغات الجنبية ِف عصران  (5)
 ماليزَي مركز العلم واملعرفة ِف املستقبل. (6)

 السَِّياِحيُّ 

 تطوِّر السياحة ِف تنمية اقتصاد البلد. (7)
 مساعي الكومة لرتويج محلة زَيرة ماليزَي. (8)
 ولية اجلميع. افظة على الماكن السياحية مسؤ احمل (9)

 الرََِِّيِضيُّ 

 الرَيضة صلة متينة ِبلخلق الفاضلة. (10)
 الرَيضة تفيد صحة اجلسم والعقل.ممارسة  (11)
 مساعي الكومة ِف ترقية جمال الرَيضة. (12)

يِنُّ   الدِِّ

 القرءان دستور حياة املسلمي. (13)
 ة الوالدين ِف تربية الوالد.وليِّ مسؤ  (14)
 الزكاة أساس التعاون والتكافل بي أفراد اجملتمع.  (15)

 

 

 


