
                                                                     الخاصـة  مدرسة الاسـتقلال

 (  لشهر اكتوبر ) األولتقويمي للفصل الدراسي امتحان 
 ف  )  األول (للص

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

 اللغة العربية 10 /15 االثنين
 73حتى ص كتاب اللغة العربية من أول الكتاب 

  51كتاب النشاط من أول الكتاب حتى ص 

 سالميةاإلتربية ال 10 /16 الثالثاء
 درس هللا ربي سورة الفاتحة 

 أركان اإلسالم الصدق طريق الجنة

 علوم 10 /17 األربعاء
 57حتى ص  18كتاب الطالب من صفحة 

 من النباتات كائنات حية 

 إجتماعيات 10 /18 الخميس
 و أسرتي + الدرس الثاني  الدرس األول أنا

 أقاربي وجيراني 

 رياضيات 10 /21 األحد
 80حتى صفحة  50من صفحة 

 اختبار قصير الثالث

 English 10 /22 االثنين
Learners Book Unit 1(P 8-28) 
Activity Book Unit 1(P 6-23 ) 

 الخاصـة درسة الاسـتقلالم

 (   أكتوبرلشهر   )امتحان تقويمي للفصل الدراسي األول 
 ف  ) الثاني  (للص

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

 15/10 االثنين
 47حتى صفحة  13من صفحة  سالميةاإلتربية ال

 علوم 16/10 الثالثاء

 الوحدة الثانية كاملة 

 71إلى صفحة  50الوحدة الثالثة من صفحة 

 17/10 األربعاء
 43حتى صفحة  15من صفحة  اجتماعيات

 اللغة العربية 18/10 الخميس
 الوحدة األولى : صحتك بين يديك 

 كتاب الطالب + كتاب النشاط

 156حتى صفحة  127من صفحة  رياضيات 21/10 األحد

 English 22/10 االثنين
Learners Book Unit 1+2(P 10-46) 
Activity Book Unit 1+2(P 6-38 ) 

 

 

 



 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 (  لشهر أكتوبر ) األولل الدراسي امتحان تقويمي للفص
 ( الثالثف  )  للص

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

 15/10/2018يبدأ االمتحان يوم االثنين بتاريخ 

 15/10 االثنين
 45إلى صفحة  10من صفحة  التربية اإلسالمية

 16/10 الثالثاء
 85إلى صفحة  22من صفحة  علوم

 English 17/10 األربعاء
Learners Book (P6-23) 

Activity Book (P6-22)  +worksheets     

 18/10 الخميس
 الوحدة األولى )كتاب الطالب + كتاب النشاط( اللغة العربية

 112إلى صفحة  93من صفحة  رياضيات 21/10 األحد

 47إلى صفحة  15من صفحة  اجتماعيات  22/10 االثنين

 

                                                                     الخاصـة  مدرسة الاسـتقلال

 (لشهر أكتوبر   ) األولامتحان تقويمي للفصل الدراسي 
 ( الرابعف  )  للص

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

 15/10/2018يبدأ االمتحان يوم االثنين بتاريخ 

 57إلى صفحة  4من صفحة  علوم 15/10 اإلثنين

 43إلى صفحة  12من صفحة  التربية اإلسالمية 16/10 الثالثاء

 English Learners Book Unit 1+2(P 6-36) 17/10 األربعاء
Activity Book Unit 1+2(P 6-28 ) 

 الوحدة األولى  اللغة العربية 18/10 الخميس

 166إلى صفحة  135من صفحة  رياضيات 21/10 االحد

 

 



 

 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 (  لشهر أكتوبر  ) األولتحان تقويمي للفصل الدراسي ام
 ( لخامسف  )  اللص

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

(6-7-8الوحدة الثانية الدروس ) رياضيات 15/10 اإلثنين  

 English Unit 1+Unit 2(Reading) 16/10 الثالثاء

 الوحدة األولى والثانية اللغة العربية 17/10 األربعاء

 الدروس الثالث األولى  التربية اإلسالمية 18/10 ميسالخ

 الوحدة األولى العلوم 21/10 األحد

 

 

                                                                     الخاصـة  مدرسة الاسـتقلال

 (   لشهر أكتوبر   ) األولامتحان تقويمي للفصل الدراسي 
 ( لسادسف  )  اللص

 المقرر ادةـــالم التاريخ ومالي

(1+2+3+4الوحدة الثانية الدروس ) رياضيات 15/10 اإلثنين  

 English Unit 1 Learners Book+ Activity Book 16/10 الثالثاء

 الوحدة األولى  دراسات اجتماعية 17/10 األربعاء

 الوحدة األولى  اللغة العربية 18/10 الخميس

 حدة األولىالو العلوم 21/10 االحد

 أول ثالث دروس التربية اإلسالمية 22/10 األثنين

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 (  لشهر أكتوبر ) األولامتحان تقويمي للفصل الدراسي 
 (السابعف  )  للص

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

3+2+1الوحدة الثانية الدرس  الرياضيات 15/10 اإلثنين  

 English Unit 1(Course book + work book) 16/10 الثالثاء

 38حتى صفحة  13من صفحة  دراسات اجتماعية 17/10 األربعاء

 أول ثالث دروس التربية اإلسالمية 18/10 الخميس

 الوحدة األولى  اللغة العربية 21/10 االحد

 الوحدة األولى و الثانية العلوم 22/10 االثنين

 

 صـةالخا مدرسة الاسـتقلال

 ( لشهر أكتوبر   ) األولامتحان تقويمي للفصل الدراسي 
 ( )الثامنف  للص

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

10-9-8الوحدة األولى الدرس  الرياضيات 15/10 اإلثنين  

 English Unit 1(Course book + work book) 16/10 الثالثاء

 دراسات اجتماعية 17/10 األربعاء
التنمية  -األمن الوطني 50 حتى12من صفحة 

 البيت المتوحد –البشرية 

 أول ثالث دروس التربية اإلسالمية 18/10 الخميس

 الوحدة األولى عدا االستماع والتحدث اللغة العربية 21/10 االحد

 الوحدة األولى : الطاقة الحرارية العلوم 22/10 االثنين

 ى والثانيةالوحدة األول تصميم وتكنلوجيا 23/10 الثالثاء

 

 

 

 

 



 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 ( لشهر أكتوبر ) األولامتحان تقويمي للفصل الدراسي 
 ( التاسع العامف  )  للص

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

 131إلى صفحة  111من صفحة  رياضيات  15/10 اإلثنين

 اللغة العربية 16/10 الثالثاء
الدرس األخير ,الميزان شعر..غذوتك مولوداً ..قصة 

 الصرفي ,التشبية البليغ

 أول ثالث دروس التربية اإلسالمية  17/10 األربعاء

 الوحدة األولى والثانية حاسوب  18/10 الخميس

 الوحدة األولى :مقدمة في الكيمياء علوم  21/10 االحد

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 (  أكتوير لشهر ) األولامتحان تقويمي للفصل الدراسي 
 (التاسع المتقدمف  )  للص

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

 131حتى  111من صفحة  رياضيات  15/10 اإلثنين

 اللغة العربية 16/10 الثالثاء
شعر..غذوتك مولوداً ..قصة الدرس األخير ,الميزان 

 الصرفي ,التشبية البليغ

 روسأول ثالث د التربية اإلسالمية  17/10 األربعاء

 الوحدة األولى والثانية حاسوب 18/10 الخميس

 أول وحدة الفيزياء والقياس فيزياء  21/10 االحد

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

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

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

 لعربيةاللغة ا 15/10 اإلثنين
شعر..إذا المرء لم يدنس ..قصة)الخبز (,صيغ المبالغة 

 ,االستعارة

 األعداد المركبة +القانون العام والمتميز الرياضيات 16/10 الثالثاء

 الوحدة األولى  الدراسات االجتماعية  17/10 األربعاء

 أول ثالث دروس التربية اإلسالمية 18/10 الخميس

 وحدة الفيزياء والقياسأول  فيزياء 21/10 االحد

 16إلى  4من صفحة  أحياء 22/10 اإلثنين

 English Unit 1 23/10 الثالثاء

 الوحدة األولى والثانية حاسوب 24/10 األربعاء

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 (  لشهر أكتوبر )امتحان تقويمي للفصل الدراسي األول 
 ف  )  العاشر المتقدم (للص

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

 اللغة العربية 15/10 اإلثنين
 شعر..إذا المرء لم يدنس ..قصة)الخبز(

 صيغ المبالغة ,االستعارة 

 الرياضيات 16/10 الثالثاء
 128إلى صفحة  95من صفحة 

 (2-4(و)2-3(و)2-2(و)1-2)

 الوحدة األولى  الدراسات االجتماعية 17/10 األربعاء

 أول ثالث دروس ميةالتربية اإلسال 18/10 الخميس

 أول وحدة الفيزياء والقياس فيزياء 21/10 االحد

 أخر درسين من الوحدة الثانية  كيمياء 22/10 اإلثنين

 الوحدة األولى والثانية حاسوب 24/10 األربعاء 

 

 

 
 



 

 

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

 (  لشهر أكتوبر)امتحان تقويمي للفصل الدراسي األول 
 ادي عشر عام (ف  )  الحللص

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

 18إلى صفحة  4من صفحة  فيزياء 15/10 اإلثنين

 اللغة العربية  16/10 الثالثاء
مراجعة في النحو اسما الزمان  –شعر المثقب العبدي 

 والمكان

 رياضيات 17/10 األربعاء
حل  –حل المتباينات  –حل معادالت القيمة المطلقة 

 مركبة ومتباينات القيمة المطلقةمتباينات 

 أول درسين في الوحدة الثانية كيمياء 18/10 الخميس

 أول ثالث دروس التربية اإلسالمية  21/10 االحد

 English Unit 1 22/10 اإلثنين

 Unit 2 علوم صحية 23/10 الثالثاء

 خارجي الدراسات اإلجتماعية 24/10 األربعاء

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

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

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

 الوحدة األولى فيزياء 15/10 اإلثنين

 اللغة العربية 16/10 الثالثاء
مراجعة النحو اسما الزمان  –شعر المثقب العبدي 

 والمكان

 الثاني والثالث من الوحدة األولى الدرس أحياء 18/10 الخميس

 أول ثالث دروس التربية اإلسالمية 21/10 االحد

 رياضيات 22/10 اإلثنين
الدوال  –المتباينات غير الخطية  –الدوال األسية 

 النسبية

 Unit 2 علوم صحية 23/10 الثالثاء

الدراسات  24/10 األربعاء 
 اإلجتماعية

 خارجي

 

 
 

 



 

 لخاصـةا مدرسة الاسـتقلال

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

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

 الوحدة الثانية 3+2الدرسين  رياضيات 15/10 اإلثنين

 الدروس الثالث األولى التربية اإلسالمية 16/10 الثالثاء

 ة االسمية , كان و أخواتها قصيدة المتنبيالجمل اللغة العربية 17/10 األربعاء

 الوحدة األولى  فيزياء 21/10 االحد

 أول درسين من وحدة األحماض كيمياء 22/10 اإلثنين

 Unit 2 علوم صحية 23/10 الثالثاء

 خارجي الدراسات اإلجتماعية 24/10 األربعاء

 الخاصـة مدرسة الاسـتقلال

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

 المقرر ادةـــالم التاريخ اليوم

القيم القصوى ومتوسط معدالت التغير +الدوال  رياضيات 15/10 اإلثنين
 الرئيسية والتحويالت

 ثالث دروس في الوحدة األولى  التربية اإلسالمية 16/10 الثالثاء

 كان واخواتها قصيدة المتنبي –لة االسمية الجم اللغة العربية 17/10 األربعاء

كيمياء الدرس األول في الوحدة الثانية /أحياء درس  كيمياء / أحياء 18/10 الخميس
 الهرمونات النباتية

 الوحدة األولى  فيزياء 21/10 االحد

 Unit 2 علوم صحية 23/10 الثالثاء

 خارجي الدراسات اإلجتماعية 24/10 األربعاء
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