
 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 (نوفمبر لشهر  ) األولتقويمي للفصل الدراسي امتحان 
 للصف  )  األول (

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

تقييم الختامي للتربية بدء  6/11 الثالثاء
 البدنية والصحية 

 وزاري

 152إلى الصفحة  110من صفحة  رياضيات 7/11 األربعاء

 75إلى الصفحة  48من صفحة  ة اإلسالميةالتربي 8/11 الخميس

 111إلى الصفحة  58من صفحة  علوم 11/11 األحد

 English Unit 2 + 3 12/11 االثنين

 اللغة العربية 13/11 الثالثاء
 125حتى ص  77كتاب الطالب من ص 

 +)أوراق العمل(87حتى ص  55كتاب النشاط من ص 

 76إلى الصفحة  45ة من صفح دراسات اجتماعية 14/11 األربعاء

 

 الخاصـة درسة الاسـتقلالم

 ( نوفمبر لشهر   )امتحان تقويمي للفصل الدراسي األول 
 ف  ) الثاني  (للص

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

بدء تقييم الختامي للتربية  6/11 الثالثاء
 )عملي( وزاري البدنية والصحية 

 العلوم  7/11 األربعاء
درس السالسل الغذائية  –قيد الحياة درس البقاء على 

 113إلى ص  74ودرس الشبكة الغذائية من ص 

 الوحدة الثانية اللغة العربية 11/11 األحد

 240إلى الصفحة  185من صفحة  رياضيات 12/11 االثنين

 83إلى الصفحة  48من صفحة  التربية اإلسالمية 13/11 الثالثاء

 75إلى الصفحة  45من صفحة  دراسات اجتماعية 14/11 األربعاء

 Unit 2+Unit 3(in both books) اللغة االنجليزية 15/11 الخميس

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 ( نوفمبرلشهر  ) األولامتحان تقويمي للفصل الدراسي 
 ( الثالثف  )  للص

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

تربية تقييم الختامي للبدء  6/11 الثالثاء
 البدنية والصحية 

 )عملي( وزاري

 77إلى الصفحة  46من صفحة  التربية اإلسالمية 7/11 األربعاء

 الوحدة الثانية للغة العربيةا 11/11 األحد

الطرح مع وجود األصفار  228إلى صفحة  165من صفحة  رياضيات 12/11 االثنين

 مع الوحدة الرابعه فهم عملية الضرب

 English Unit 2 + 3 + Worksheets 13/11 الثالثاء

 77إلى صفحة  48من صفحة  دراسات اجتماعية  14/11 األربعاء

 181إلى صفحة  142من صفحة  علوم 15/11 الخميس

 18/11 األحد
بدء التقييم الختامي للتصميم 
واالبتكار والكمبيوتر وإدارة 

 اإلعمال
 )عملي( وزاري

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 ( نوفمبرلشهر  ) األولقويمي للفصل الدراسي امتحان ت
 ( الرابعف  )  للص

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

بدء تقييم الختامي للتربية البدنية  6/11 الثالثاء
 والصحية 

 (عملي )وزاري   

 Unit 3 (writing + Grammar) اللغة االنجليزية  7/11 األربعاء

 67إلى الصفحة  44من صفحة  التربية االسالمية 8/11 الخميس

 الوحدة الثانية اللغة العربية  11/11 األحد

 دراسات اجتماعية 14/11 األربعاء
من درس سهول إلى  65إلى الصفحة  42من صفحة 

 درس الحياة الطبيعة النباتية

 133إلى صفحة  58من صفحة  علوم 15/11 الخميس

بدء التقييم الختامي للتصميم  18/11 األحد
 بتكار والكمبيوتر وإدارة اإلعمالواال

 )عملي( وزاري

 

 

 

 
 



 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 (نوفمبرلشهر  ) األولامتحان تقويمي للفصل الدراسي 
 ( لخامسف  )  اللص

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

بدء تقييم الختامي للتربية  5/11 االثنين
 البدنية والصحية 

 وزاري

 ياترياض 8/11 الخميس
 (10-9الوحدة الثانية الدروس )

 (10-9-8-7-6-5-4-3-2-1الوحدة الثالثة الدروس )

 English Unit 3 (grammar-writing) 11/11 األحد

 71إلى الصفحة  42من صفحة  التربية اإلسالمية 12/11 االثنين

 79إلى الصفحة  59من صفحة  الدراسات االجتماعية 13/11 الثالثاء

 الوحدة الثانية )التركيز على النحو( اللغة العربية  14/11 األربعاء

 205إلى الصفحة  144من صفحة  علوم 15/11 الخميس

 18/11 األحد
بدء التقييم الختامي للتصميم 
واالبتكار والكمبيوتر وإدارة 

 اإلعمال
 وزاري

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 ( رنوفمبلشهر    ) األولامتحان تقويمي للفصل الدراسي 
 ( لسادسف  )  اللص

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

بدء تقييم الختامي للتربية  5/11 االثنين
 البدنية والصحية 

 وزاري

 79إلى الصفحة  46من صفحة  التربية اإلسالمية 8/11 الخميس

 (8+7+6الوحدة الثالثة الدروس ) رياضيات 11/11 األحد

 كاملة ابعة الوحدة  الر العلوم 12/11 االثنين

 English Unit 2 (L.B) (A.B) 13/11 الثالثاء

 الدراسات االجتماعية  14/11 األربعاء
 الوحدة الثانية /المواطنة االيجابية 

 اإلنسانيعام الخير / شهداء العمل 

 الوحدة الثانية لغة العربية  15/11 الخميس

 18/11 األحد
بدء التقييم الختامي للتصميم 

لكمبيوتر وإدارة واالبتكار وا
 اإلعمال

 وزاري

 

 

 

 



 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 (نوفمبرلشهر ) األولامتحان تقويمي للفصل الدراسي 
 (السابعف  )  للص

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

بدء تقييم الختامي  5/11 االثنين
 للتربية البدنية والصحية 

 وزاري

 77إلى الصفحة  52حة من صف التربية اإلسالمية 8/11 الخميس

 270إلى الصفحة  233من صفحة  رياضيات  11/11 األحد

 وحدة أسس الكيمياء العلوم  12/11 االثنين

 الوحدة الثانية لغة العربية  13/11 الثالثاء

 English Unit 2 (CB + WB) 14/11 األربعاء

 لجزيرة األنشطة االقتصادية في شبة ا الدراسات االجتماعية 15/11 الخميس
 النقود /أحوال العرب قبل اإلسالم

 18/11 األحد
بدء التقييم الختامي 
للتصميم واالبتكار 

 والكمبيوتر وإدارة اإلعمال
 وزاري

 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 (نوفمبرلشهر ) األولامتحان تقويمي للفصل الدراسي 
 ( )الثامنف  للص

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

بدء تقييم الختامي  5/11 االثنين
 للتربية البدنية والصحية 

 وزاري

  (التفاعالت والمعادالت–الوحدة الثانية والثالثة )العناصر والروابط  العلوم 8/11 الخميس

 رياضيات 11/11 األحد
 )المعادالت ذات المتغير الواحد( 2الوحدة 

 (من الوحدة الثالثة-6-5-4-3-2-1)الدرس 

 الدرس الرابع والخامس والسادس بية اإلسالميةالتر 12/11 االثنين

 English Unit 2 (CB . WB ) 13/11 الثالثاء

الجزر اإلماراتية  – 45إلى  53من القوة الناعمة  الدراسات االجتماعية 14/11 األربعاء

 سكان العالم –الثالث 

 الوحدة الثانية عدا االستماع والتحدث اللغة العربية 15/11 الخميس

 18/11 حداأل
بدء التقييم الختامي 
للتصميم واالبتكار 

 والكمبيوتر وإدارة اإلعمال
 وزاري



 

 

 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 ( نوفمبرلشهر) األولامتحان تقويمي للفصل الدراسي 
 ( التاسع العامف  )  للص

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

بدء تقييم الختامي للتربية  4/11 األحد
 والصحية  البدنية

 وزاري

 Quiz 2 unit 1-2-3 إدارة أعمال 7/11 األربعاء

 الوحدة الثانية ) تحليل البيانات( العلوم 8/11 الخميس

 238إلى صفحة  216من صفحة  الرياضيات 11/11 األحد

 77إلى الصفحة  50من صفحة  التربية اإلسالمية 12/11 االثنين

 اللغة العربية 13/11 الثالثاء
 إشارات يرسلها الشهداء –في مكارم األخالق 

 التشبيه البليغ-اسم المفعول به–اسم الفاعل 

 91إلى الصفحة  72من صفحة  دراسات االجتماعية 14/11 األربعاء

 18/11 األحد
بدء التقييم الختامي 
للتصميم واالبتكار 

 والكمبيوتر وإدارة اإلعمال
 وزاري

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 (نوفمبرلشهر ) األولن تقويمي للفصل الدراسي امتحا
 (التاسع المتقدمف  )  للص

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

بدء تقييم الختامي  4/11 األحد
 وزاري للتربية البدنية والصحية 

 " الكيمياء في األحياء " الوحدة الثانية أحياء 8/11 الخميس

 238لصفحة إلى ا 216من صفحة  رياضيات 11/11 األحد

 77إلى الصفحة  50من صفحة  تربية االسالمية 12/11 االثنين

 اللغة العربية  13/11 الثالثاء
 مقال "إشارات يرسلها الشهداء"–في مكارم األخالق 

 التشبيه البليغ –اسم المفعول –اسم الفاعل 

 91إلى الصفحة  72من صفحة  دراسات االجتماعية 14/11 األربعاء

 79إلى الصفحة  60من صفحة  فيزياء  15/11 الخميس

 18/11 األحد
بدء التقييم الختامي 
للتصميم واالبتكار 

 والكمبيوتر وإدارة اإلعمال
 وزاري



 

 

 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 (نوفمبرلشهر  )امتحان تقويمي للفصل الدراسي األول 
 ف  )  العاشر العام (للص

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

تقييم الختامي للتربية بدء  4/11 داألح
 البدنية والصحية 

 وزاري

 خارجي دراسات االجتماعية 7/11 األربعاء

 Quiz 2 unit 1-2-3 إدارة أعمال 8/11 الخميس

 اللغة العربية  11/11 األحد
 االستعارة  –الصفة المشبهة  –صيغ المبالغة  –بان الخليط 

 العتاب صابون القلوب

 رياضيات 12/11 االثنين
حل المعادالت والمتباينات  –الصيغ التكرارية  –الدوال األسية 

 األسية

 43حتى الصفحة  17من صفحة  أحياء  13/11 الثالثاء

 65إلى الصفحة  34من صفحة  تربية اإلسالمية 14/11 األربعاء

 67إلى الصفحة  46من صفحة  فيزياء  15/11 الخميس

 18/11 األحد
مي للتصميم بدء التقييم الختا

واالبتكار والكمبيوتر وإدارة 
 اإلعمال

 وزاري

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 ( نوفمبرلشهر  )امتحان تقويمي للفصل الدراسي األول 
 ف  )  العاشر المتقدم (للص

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

بدء تقييم الختامي للتربية  4/11 األحد
 البدنية والصحية 

 وزاري

 خارجي دراسات االجتماعية 7/11 األربعاء

 (3-4( )3-3( )3-2( )3-1الدرس ) رياضيات 8/11 الخميس

 اللغة العربية 11/11 األحد
 –االستعارة  –الصفة المشبهة  -صيغ المبالغة -بان الخليط

 العتاب صابون القلوب 

 98إلى الصفحة  48من صفحة  كيمياء 12/11 االثنين

 65إلى الصفحة  34من صفحة  سالمية التربية اإل 14/11 األربعاء

 77إلى الصفحة  59من صفحة  فيزياء  15/11 الخميس

 18/11 األحد
بدء التقييم الختامي 
للتصميم واالبتكار 

 والكمبيوتر وإدارة اإلعمال
 وزاري



 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 (نوفمبرلشهر )امتحان تقويمي للفصل الدراسي األول 
 شر عام (ف  )  الحادي عللص

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

بدء تقييم الختامي للتربية  4/11 األحد
 البدنية والصحية 

 وزاري

 اللغة العربية 7/11 األربعاء
مهارات نحوية  -النسب –المشتقات  -قصيدة مالك بن الريب

 سابقة

 112إلى الصفحة  90من صفحة  فيزياء 8/11 الخميس

 رياضيات 11/11 األحد
العمليات لحل  –المصفوفات  -ل أنظمة العالقاتح

 ضرب المصفوفات -المصفوفات

 مهارات دراسات االجتماعية 12/11 االثنين

 87إلى الصفحة  48من صفحة  كيمياء 13/11 الثالثاء

 86إلى الصفحة  42من صفحة  تربية إسالمية 14/11 األربعاء

 Unit 3 علوم صحية 15/11 الخميس

 18/11 األحد
دء التقييم الختامي للتصميم ب

واالبتكار والكمبيوتر وإدارة 
 اإلعمال

 وزاري

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 ( نوفمبر)امتحان تقويمي للفصل الدراسي األول 
 ف  )  الحادي عشر المتقدم (للص

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

بدء تقييم الختامي  4/11 األحد
 للتربية البدنية والصحية 

 زاريو

 اللغة العربية 7/11 األربعاء
مهارات نحوية  -النسب –المشتقات  -قصيدة مالك بن الريب

 سابقة

 مهارات اجتماعيات 8/11 الخميس

 نهاية الوحدة الثالثة – 39من قيمة العجلة ص  فيزياء 11/11 األحد

 رياضيات  12/11 االثنين
النسب  -الدرجات والراديان -حساب المثلثات قائمة الزوايا

 المثلثية على دائرة الوحدة

 الدرس األول والثاني من الوحدة الثانية أحياء 13/11 الثالثاء

 86إلى صفحة  42من صفحة  تربية إسالمية 14/11 األربعاء

 Unit 3 علوم صحية 15/11 الخميس

 18/11 األحد
بدء التقييم الختامي 
للتصميم واالبتكار 

 والكمبيوتر وإدارة اإلعمال
 اريوز



 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 (  نوفمبرلشهر)امتحان تقويمي للفصل الدراسي األول 
 ف  )الثاني عشر المتقدم (للص

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

تقييم الختامي للتربية بدء  4/11 األحد
 البدنية والصحية 

 وزاري

 اللغة العربية 7/11 األربعاء
أفعال الرجاء  –خواتها إن وأ–شعر المتنبي  -الحرباء

 والشروع والمقاربة 

  8/11 الخميس

 مهارات اجتماعيات

 الوحدة الثانية فيزياء 11/11 األحد

 الوحدة الثالثة 4-3-2-1الدروس  رياضيات 13/11 الثالثاء

 الوحدة الثانية كيمياء 14/11 األربعاء

 ادسالدرس الرابع والخامس والس التربية االسالمية 15/11 الخميس

 18/11 األحد
بدء التقييم الختامي للتصميم 
واالبتكار والكمبيوتر وإدارة 

 اإلعمال
 وزاري

 Unit 3 علوم صحية 19/11 االثنين

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 (لشهر أكتوبر  )امتحان تقويمي للفصل الدراسي األول 
 ف  )الثاني عشر العام (للص

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

بدء تقييم الختامي للتربية  4/11 حداأل
 البدنية والصحية 

 وزاري

 اللغة العربية 7/11 األربعاء
أفعال الرجاء  –إن وأخواتها –شعر المتنبي  -الحرباء

 والشروع والمقاربة 

 الوحدة الثانية فيزياء 11/11 األحد

 لحدوددوال القوة والدوال الجذرية + الدوال كثيرة ا رياضيات  12/11 االثنين

 أحياء / كيمياء 14/11 األربعاء
 أحياء الوحدة الثانية

 الكيمياء الوحدة الثانية

 الدرس الرابع والخامس والسادس التربية االسالمية 15/11 الخميس

 18/11 األحد
بدء التقييم الختامي للتصميم 
واالبتكار والكمبيوتر وإدارة 

 اإلعمال
 وزاري

 Unit 3 علوم صحية 19/11 االثنين
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