
 مدرسة االسـتقالل اخلاصـة
 (2019-2020فصل الدراسي األول )اختبار األول لل

  (للصف )األول

 المقرر المـــادة التاريخ اليوم

 اللغة العربية 10/10 الخميس

حرف األلف و حرف الباء و حرف التاء/ كتاب الطالب 

و كتاب النشاط من  53إلى صفحة  20من صفخة 

 39إلى صفحة  18صفحة 

 التربية اإلسالمية 10/13 األحد
ألى  10درس هللا ربي + سورة الفاتحة من صفحة 

 25صفحة 

 English 10/14 اإلثنين
Unit ( 1+2+3 ) 

Page 1 to Page 16 

 39إلى صفحة  20من صفحة  علوم 10/15 الثالثاء

 44إلى صفحة  15من صفحة  الدراسات اإلجتماعية 10/16 األربعاء

 20إلى صفحة  9من صفحة  تصميم و تكنولوجيا 10/17 الخميس

 48إلى صفحة  11من صفحة  رياضيات 10/20 األحد
 

 مدرسة االسـتقالل اخلاصـة
 (2019-2020اختبار األول للفصل الدراسي األول )

  للصف )الثاني(
 

 المقرر المـــادة التاريخ اليوم

 18إلى صفحة  9من صفحة  تصميم و تكنولوجيا 10/10 الخميس

 45ألى صفحة  10من صفحة  التربية اإلسالمية 10/13 األحد

 61إلى صفحة  24من صفحة  علوم 10/14 اإلثنين

 35إلى  15من صفحة  الدراسات اإلجتماعية 10/15 الثالثاء

 اللغة العربية 10/16 األربعاء
حتى  كتاب النشاط / 59كتاب الطالب حتى صفحة 

 التي"أخذها سابقاَ"+ المهارات  23النشاط حتى صفحة 

 English 10/17 الخميس
Unit 1 (Learners Book + Activity 

Book) 

 97حتى صفحة  49من صفحة  رياضيات 10/20 األحد

 

 

 



 مدرسة االسـتقالل اخلاصـة
 (2019-2020اختبار األول للفصل الدراسي األول )

  للصف )الثالث(

 المقرر المـــادة التاريخ اليوم

 تصميم و تكنولوجيا  10/10 الخميس
Activity Book page 24  

 24كتاب النشاط صفحة 

 100لى صفحة إ 55ة من صفح رياضيات 10/13 األحد

 43إلى صفحة  8من صفحة  التربية اإلسالمية  10/14 اإلثنين

 43إلى صفحة  9من صفحة  علوم 10/15 الثالثاء

 27إلى صفحة  15من صفحة  الدراسات اإلجتماعية 10/16 األربعاء

 اللغة العربية 10/17 الخميس
 59إلى صفحة  8كتاب الطالب من صفحة 

 27إلى صفحة  8كتاب النشاط من صفحة 

 10/20 األحد
English 

Unit One ( Learners Book + Worksheets 
+ Activity Book ) 

 

 مدرسة االسـتقالل اخلاصـة
 (2019-2020)اختبار األول للفصل الدراسي األول 

  للصف )الرابع(

 المقرر المـــادة التاريخ اليوم

 47إلى صفحة  16من صفحة  الدراسات اإلجتماعية 10/10 الخميس

 39إلى صفحة  8من صفحة  التربية اإلسالمية 10/13 األحد

 الرياضيات 10/14 اإلثنين
 –الطرح و الجمع الذهني  –أنماط الجمع و الطرح 

 الحروفتقدير المجاميع و 

 English 10/15 الثالثاء
Unit 1 ( Learners Book + Activity 

Book) 

 الوحدة األولى اللغة العربية 10/16 األربعاء

 الكمبيوترعلوم  10/17 الخميس
Unit 1 – Please study well worksheet 

on paradigm 
 69إلى صفحة  4من صفحة  العلوم 10/20 األحد

 

 

 



 اخلاصـةمدرسة االسـتقالل 
 (2019-2020اختبار األول للفصل الدراسي األول )

  للصف )الخامس(

 المقرر المـــادة التاريخ اليوم

 10/10 الخميس
الدراسات 

 اإلجتماعية

 42إلى صفحة  11من صفحة 

 الدرس األول و الثاني و الثالث

 التربية اإلسالمية 10/13 األحد
الثاني الدرس األول و  37إلى صفحة  8من صفحة 

 و الثالث

 تقويم المستمر الرياضيات 10/14 اإلثنين

 English 10/15 الثالثاء
Unit 1 (Learner Book + Activity 

Book) 

 الوحدة األولى اللغة العربية 10/16 األربعاء

 علوم الكمبيوتر 10/17 الخميس

Unit 1 

Introduction to Games 

Programming 

 106ألى صفحة  8صفحة من  العلوم 10/20 األحد

 

 مدرسة االسـتقالل اخلاصـة
 (2019-2020اختبار األول للفصل الدراسي األول )

  (سادسللصف )ال

 المـــادة التاريخ اليوم
 المقرر

 10/10 الخميس
الدراسات 

 اإلجتماعية
 40إلى صفحة  12من صفحة 

 40إلى صفحة  8من صفحة  التربية اإلسالمية 10/13 األحد

 امتحان التقويم المستمر الرياضيات 10/14 اإلثنين

 English Unit 1 (Learner Book + Activity Book ) 10/15 الثالثاء

 اللغة العربية  10/16 األربعاء

( )حلم و جهل( )كن  الوحدة األولى ) شعر حبيبي يا رسول هللا

لتطبيقات الدرس األول + االبالغة + أكثر وعياً بغضبك (

 الثاني (

 علوم الكمبيوتر 10/17 الخميس
Unit 1 –Introduction to algorithm and 

microcontroller 

 الوحدة األولى + الوحدة الثانية العلوم 10/20 األحد
 

 



 مدرسة االسـتقالل اخلاصـة
 (2019-2020اختبار األول للفصل الدراسي األول )

 (سابعللصف )ال

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

 الدراسات اإلجتماعية 10/10 الخميس

  36إلى صفحة  11من صفحة 

موقع جغرافي و تضاريس و مناخ و سكان الجزيرة 

 العربية

 33إلى صفحة  10من صفحة  التربية اإلسالمية 10/13 األحد

 امتحان تقويم المستمر الرياضيات 10/14 اإلثنين

 English Unit 1- Course Book + Worksheet 10/15 الثالثاء

 اللغة العربية 10/16 األربعاء

 ) الضحك آخر الليل(( )المية الطغرائي: الوحدة األولى

كتاب التطبيقات )الدرس األول و الثاني (  )تاريخ التدفئة(

 + البالغة

 الكمبيوترعلوم  10/17 الخميس
Unit 1 – Introduction to python and 

algorithms 

 الوحدة األولى + الوحدة الثانية العلوم 10/20 األحد

 

 

 اخلاصـة مدرسة االسـتقالل

 (2019-2020اختبار األول للفصل الدراسي األول )

 (ثامنللصف )ال

 ادةـــالم التاريخ اليوم
 المقرر

 الدراسات اإلجتماعية 10/10 الخميس
البيت المتوحد من  –التنمية البشرية  –األمن الوطني 

 49إلى صفحة  12صفحة 

 32من صفحة إلى صفحة  التربية اإلسالمية 10/13 األحد

 من درس األول إلى الدرس العاشر ) الوحدة األولى( الرياضيات 10/14 اإلثنين

 English Unit 1- Course Book + Worksheet 10/15 الثالثاء

 الوحدة األولى اللغة العربية 10/16 األربعاء

 Unit 1 علوم الكمبيوتر 10/17 الخميس

 دروس ( 3الوحدة الثانية )  العلوم 10/20 األحد

 
 
 

 

 



 
 اخلاصـة مدرسة االسـتقالل

 (2019-2020اختبار األول للفصل الدراسي األول )

 التاسع المتقدم(للصف )

 

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

 Unit 1 علوم الكمبيوتر 10/10 الخميس

 أحياء 10/13 األحد
درس العناصر  –درس الماء و المحاليل 

 األساسية للحياة
 الوحدة األولى فيزياء 10/14 اإلثنين
 دروس 4أول  التربية اإلسالمية 10/15 الثالثاء

 اللغة العربية 10/16 األربعاء
شعر  –التشبيه البليغ  –الميزان الصرفي 
 قصة قصيرة –الجاهلي 

 الدرس األول و الثاني الدراسات اإلجتماعية 10/17 الخميس
 English Unit 1 10/20 األحد

 

 اخلاصـة مدرسة االسـتقالل

 (2019-2020اختبار األول للفصل الدراسي األول )

 التاسع العام(للصف )

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

 أول درسين في الوحدة الثانية علوم 10/10 الخميس
 - - 10/13 األحد
 - - 10/14 اإلثنين
 دروس 4أول  اإلسالمية التربية 10/15 الثالثاء

 اللغة العربية 10/16 األربعاء
شعر الجاهلي  –التشبيه البليغ  –الميزان الصرفي 

 قصة قصيرة –
 الدرس األول و الثاني الدراسات اإلجتماعية 10/17 الخميس

 English Unit 1 10/20 األحد
 Unit 1 علوم الكمبيوتر 10/21 اإلثنين
 Business Unit 1 – Course Book , Workbook 10/22 الثالثاء

 
 

 

 



 اخلاصـة مدرسة االسـتقالل

 (2019-2020اختبار األول للفصل الدراسي األول )

 العاشر المتقدم(للصف )

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

 الوحدة األولى + الوحدة الثانية كيمياء 10/7 اإلثنين 

 اللغة العربية 10/10 الخميس
   قصة القصيرة –شعر الجاهلي  –حديث) حسن الخلق ( 

 + اإلستعارة صيغ المبالغة –) الخبز ( 

 الوحدة األولى فيزياء 10/13 األحد

 من الوحدة الثانية (2-4( )2-3( )2-2( )2-1) رياضيات 10/14 اإلثنين

 دروس 4أول  التربية اإلسالمية  10/15 الثالثاء

 Unit 1 الكمبيوترعلوم  10/16 األربعاء
 مهارات الدراسات اإلجتماعية 10/17 الخميس

 English Reading Comprehension 10/20 األحد

 - - 10/21 اإلثنين
 
 

 اخلاصـة مدرسة االسـتقالل

 (2019-2020اختبار األول للفصل الدراسي األول )

 العاشر العام(للصف )

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

 اللغة العربية 10/10 الخميس
قصة  –شعر الجاهلي  –حديث) حسن الخلق ( 

 + اإلستعارة صيغ المبالغة –القصيرة   ) الخبز ( 
 القانون العام و المميز –األعداد المركبة  رياضيات 10/13 األحد
 الوحدة األولى فيزياء 10/14 اإلثنين

 دروس 4أول  التربية اإلسالمية 10/15 الثالثاء

 أحياء 10/16 األربعاء
النباتات الوعائية  –النباتات الوعائية ال بذرية 
 البذرية 

 مهارات  الدراسات اإلجتماعية 10/17 الخميس

 English Unit 1 10/20 األحد

 Unit 1 علوم الكمبيوتر 10/21 اإلثنين

 Business Unit 1 – Course Book , Workbook 10/22 الثالثاء

 

 

 

 



 اخلاصـة االسـتقاللمدرسة 

 (2019-2020اختبار األول للفصل الدراسي األول )

 المتقدم( الحادي عشرللصف )

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

 األنماط الوراثية المعقدة أحياء  10/10 الخميس

 رياضيات 10/13 األحد
الدوال األسية  –الحظية البيانات غير  –الدوال النسبية 

 الدوال اللوغاريمية –

 دروس 4أول  التربية اإلسالمية 10/14 اإلثنين

 English Unit 3 : Reading Comprehension + Writing 10/15 الثالثاء

 Unit 1 علوم الصحية 10/16 األربعاء

 اللغة العربية 10/17 الخميس
 –النشبيه التمثيلي  –شعر الجاهلي ال –سورة النور 

 الزمان و المكان و مراجعة اسما -قصة قصيرة )حادثة(
 النحو في

 الوحدة الثانية فيزياء 10/20 األحد

 Unit 1 بداعي و إبتكارتصميم إ 10/21 اإلثنين

 مهارات الدراسات اإلجتماعية 10/22 الثالثاء
 
 

 اخلاصـة مدرسة االسـتقالل

 (2019-2020اختبار األول للفصل الدراسي األول )

 العام(الحادي عشر للصف )

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

 رياضيات 10/10 الخميس

 –ظية العالقات و الدوال الح   –الدوال  و العالقات
–كتابة المعادالت الحظية  –معدل التغيير و الميل 

ظية و متباينات الفيمة الح   التمثيل البياني للمتباينات
 المطلقة

 الوحدة األولى كيمياء 10/13 األحد

 دروس 4أول  التربية اإلسالمية 10/14 اإلثنين

 الوحدة األولى فيزياء 10/15 الثالثاء

 Unit 1 علوم الصحية 10/16 األربعاء

 اللغة العربية 10/17 الخميس
 –النشبيه التمثيلي  –شعر الجاهلي ال –سورة النور 

الزمان و المكان و  اسما -قصة قصيرة )حادثة(
 النحوفي مراجعة 

  English Reading Comprehension 10/20 األحد

 Unit 1 بداعي و إبتكارتصميم إ 10/21 اإلثنين

 مهارات الدراسات اإلجتماعية 10/22 الثالثاء

 

 



 اخلاصـة مدرسة االسـتقالل

 (2019-2020اختبار األول للفصل الدراسي األول )

 الثاني عشر المتقدم(للصف )

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

 الوحدة األولى + الوحدة الثانية كيمياء 10/9 األربعاء

 - - 10/10 الخميس

 - - 10/13 األحد

 الوحدة األولى رياضيات 10/14 اإلثنين

 اللغة العربية 10/15 الثالثاء
نظرة خارج  –أرق على أرق  -هللا ولي الذين آمنوا 

 كان و أخواتها –الجملة اإلسمية  –النافذة 

 Unit 1 علوم الصحية 10/16 األربعاء

 Unit 1 بداعي و إبتكار تصميم إ 10/17 الخميس
 الوحدة األولى كاملة فيزياء 10/20 األحد

 English 10/21 اإلثنين
 Unit 2 – Reading comprehension+ 

grammar+ vocabulary 

                                         مهارات  الدراسات اإلجتماعية 10/22 الثالثاء

 دروس 3أول  التربية اإلسالمية 10/23 األربعاء 
 
 

 اخلاصـة مدرسة االسـتقالل

 (2019-2020اختبار األول للفصل الدراسي األول )

 عشر العام( ثانيالللصف )

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

 الوحدة األولى كيمياء 10/7 اإلثنين

 رياضيات 10/10 الخميس
العمليات على الدوال و تركيب الدوال العالقات و 

 الدوال العكسية

 - - 10/13 األحد

 العناصر األساسية الالزمة للحياة –الماء و المحاليل  أحياء 10/14 اإلثنين

 اللغة العربية 10/15 الثالثاء
نظرة خارج  –أرق على أرق  -هللا ولي الذين آمنوا 

 كان و أخواتها –الجملة اإلسمية  –النافذة 

 Unit 1 علوم الصحية 10/16 األربعاء

 Unit 1 بداعي و إبتكارتصميم إ 10/17 الخميس

 الوحدة الثانية فيزياء 10/20 األحد

 English 10/21 اإلثنين
Unit 3 : Reading Comprehension + 

grammar + vocabulary 

 مهارات اإلجتماعيةالدراسات  10/22 الثالثاء

 دروس 3أول  التربية اإلسالمية 10/23 األربعاء

 


